
Zveme vás na přehlídku 
 historických vozidel 

str. 14Foto: Miroslav Pálka

ročník XXIII. září 2013 číslo 9
vyšlo 3. 9. 2013 www.tisnov.cz



 Fotbalový zápas AFK Tišnov a Menšíkovy 11

Výtvarné léto v Železném

Letní tábory na Tišnovsku



Radnice informuje 

9/2013 01

Z kanceláře místostarosty
Konec prázdnin se 
přiblížil mílovými 
kroky a ze sluncem 
prosyceného léta 
zbudou jen pří-
jemné vzpomínky. 
Tak jako prázdni-
ny, končí postupně 
i některé z mnoha 
investičních akcí, 
které výrazným 

způsobem zasahovaly do jinak poklidného 
života v našem městě. Nejvíce si oddychnou 
především občané, kteří bydlí na ulicích Hor-
nická, Mánesova a Jamborova, kde probíhala 
rekonstrukce středotlakého plynového po-
trubí a současně i oprava chodníků.

Velkou změnou prošla také ulice Brněn-
ská a to především část pod náměstím Ko-
menského. Provedená jednosměrná úprava 
přinesla tolik potřebné zklidnění dopravy 
a zvýšení bezpečnosti pěších i cyklistů. Každá 
taková zásadní změna dopravy s sebou bo-
hužel nese i zmatek, který způsobují někteří 
řidiči jezdící dle zvyku nebo podle navigace, 

což způsobuje nerespektování současného 
dopravního značení. 

Přesto, že bylo dopravní značení v rekon-
struovaném úseku již schváleno pracovníky 
dopravní policie, vyvolali jsme ještě další jed-
nání, jehož hlavním cílem byla nejen násled-
ná kontrola, ale také vytipování vhodných 
míst pro parkování vozidel zásobování a hle-
dání možností dalšího rozšíření parkování 
v navazujících úsecích. Posledním krokem 
v této akci bude výsadba stromů a odstra-
nění nebo výměna většiny mobilní zeleně. 
Ve městě i nadále pokračují další dopravně-
-stavební činnosti, a proto je vhodné věnovat 
zvýšenou pozornost řízení vozidel.

Spousta práce byla vykonána i na úrov-
ni získávání prostředků ze Státního fondu 
životního prostředí, který akceptoval hned 
čtyři žádosti podané městem Tišnov. Jedná 
se o nový zametací stroj na údržbu chod-
níků a městských komunikací. Dále se jed-
ná o mostovou váhu do sběrného dvora, 
menší nákladní vozidlo na svoz bioodpadu 
včetně kontejnerů a traktor s překopáva-
čem kompostu. Na všechny tyto projekty je 

rozběhnuto výběrové řízení na dodavatele 
zmíněné techniky. 

V přípravné fázi je i projekt na celkovou 
rekonstrukci sběrného dvora. Všechny tyto 
snahy mají za cíl zkvalitnění nakládání s od-
pady a tím i stabilizaci ceny, kterou občané 
města za odpady platí. 

Závěrem bych chtěl poděkovat našemu 
inspektorovi veřejného pořádku panu Kett-
nerovi a vedoucímu odboru sociálních věcí 
Mgr. Kudláčkovi, kteří ve spolupráci s poli-
cisty obvodního oddělení v Tišnově během 
prázdnin v nočních hodinách prováděli kon-
troly zaměřené především na požívání alko-
holu mladistvými. Jsem přesvědčen, že tyto 
kontroly jsou prospěšné a přispěly tak k pre-
venci kriminality i k poklidnému průběhu 
prázdnin. 

Přeji školákům úspěšný vstup do nového 
školního roku, ostatním slunečný a poklidný 
nástup babího léta. 

Radovan Klusák, místostarosta

Úvodní slovo starosty
Není to tak dávno, 
co jsem ve svém 
úvodníku přál žá-
kům a studentům 
krásné letní prázd-
niny. Ty ovšem, 
ostatně jako kaž- 
dý rok, doslova 
utekly jako voda. 
V těchto dnech naši 
nejmladší spoluob-

čané opět zasedli do školních lavic a těší se, 
někteří více, někteří méně, na nové zážitky 
a zkušenosti, které jim nový školní rok při-
nese. Co nás může společně těšit je fakt, že 
se nám postupně daří prostředí našich zá-
kladních, ale i mateřských škol zvelebovat. 
A to tempem, které v minulosti v Tišnově ne-
bylo a ani v ostatních městech není obvyklé. 
V těchto dnech by měly probíhat dokončo-
vací práce na revitalizaci mateřských škol, 
ty dostanou zcela nový kabát včetně zajíma-
vého zbarvení, na kterém se podílely samy 
děti. Základní škola na nám. 28. října se může 
pyšnit novou vzduchotechnikou ve školní jí-
delně a především rekonstruovanými toale-
tami, druhá etapa bude snad brzy následovat. 
V roce svého výročí si tato škola významné 
investice rozhodně zaslouží. Po dlouhých lé-
tech marných bojů rodičů a některých zastu-
pitelů konečně započnou v tomto školním 
roce také práce na rozšíření základní školy 
Smíškova. Připomínám jen, že na tuto akci se 

podařilo zajistit významnou finanční podpo-
ru z regionálního operačního programu. Mys- 
lím si, že můžeme být právem na své město 
hrdí, o naše nejmenší se stará opravdu dobře.

V měsíci září nás čeká další významná kul-
turně-společenská akce, tradiční Václavské 
hody. Už nyní můžete na našich webových 
stránkách najít podrobný program slavnos-
tí, které, jak už je ostatně tento rok zvykem, 
budou opět ve znamení 780 let od první pí-
semné zmínky o Tišnově. Měsíc září bude 
také jakýmsi pomyslným finále ve výběru no-
vých čestných občanů města. Obdrželi jsme 
velké množství nominací, některé z osobnos-
tí byly doporučeny ke jmenování, některým 
bude uděleno toto významné ocenění při dal-
ší, k dané osobě vhodnější, události v letech 
příštích. Jejich stručný přehled najdete v tom-
to čísle Tišnovských novin, v dalších číslech 
pak budeme jednotlivé osobnosti představo-
vat podrobněji. Děkuji všem spoluobčanům, 
kteří se do tohoto projektu aktivně zapojili. 
Město Tišnov musí být hrdé a sebevědomé. 
Alespoň symbolicky ocenit osobnosti, které 
mezi námi žijí či žili a svým počínáním při-
nášejí či přinesli něco výjimečného, musí být 
v každé době samozřejmostí. O to smutněj-
ší je, že to představitelé našeho města učini-
li naposledy v roce 1996. Pokusme se to tedy 
nyní alespoň částečně napravit.  

Závěrem bych se rád krátce vyjádřil k ak-
tuální situaci ve vedení města. V posledním 
srpnovém týdnu jsem ukončil ve zkušební 

době pracovní poměr tajemníkovi městského 
úřadu. Věřte mi, že každý takový personální 
krok je nepříjemný, ač je plně v mojí zákonné 
kompetenci. Mojí odpovědností před vámi, 
občany, je za všech okolností spravovat měs-
to s péčí řádného hospodáře. K tomu pat-
ří i dobře fungující tajemník úřadu. V tomto 
případě však byla skutečnost zcela opačná, 
co možná vypadá dobře navenek, nemusí 
vždy fungovat uvnitř. S pracovním nasazením 
pana tajemníka jsem byl po celou dobu vel-
mi nespokojen a i přes opakovaná upozor-
nění nedošlo k nápravě. Časté personální 
změny na tomto postu mohou být předmě-
tem kritiky některých zarytých odpůrců rad-
nice. Vesměs jsou to však závěry učiněné bez 
naprosté znalosti situace, závěry, které jsou 
motivovány spíše politicky s jasnou snahou 
pošpinit naše město a jeho současné vede-
ní, než snaha vést objektivní diskusi o jeho 
budoucnosti. Pro Tišnov se vždy budu sna-
žit udělat maximum a k tomu patří také najít 
opravdu schopného a pracovitého manažera 
na post tajemníka. Proto budu ve své snaze 
pokračovat navzdory uštěpačným poznám-
kám hrstky našich spoluobčanů, kteří budou 
kritizovat vše a v každé době. Jen těžko mně 
snad může mít někdo za zlé, že chci pro své 
město to nejlepší.

Příjemné počtení Tišnovských novin a po-
kud možno ještě mnoho teplých podzimních 
dnů přeje

Jan Schneider

Foto v galerii: Michal Beneš, 
archiv skautského střediska Tišnoi
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Tišnovské náměstí změní svoji podobu
Zdeňka Kárná

Rada města Tišnova na své schůzi 
dne 24. 7. 2013 schválila záměr vyhlá-
sit architektonicko-urbanistickou sou-
těž za účelem nalezení nejkvalitnějšího 
návrhu na architektonické řešení úprav 
náměstí Míru a nejbližšího okolí. Náměs-
tí, na kterém sídlí také historická budova 
radnice, tak v následujících letech zís-
ká zcela novou tvář. V současné době byl 
vedením města sestaven přípravný tým, 
který shromažďuje podklady pro soutěž, 

jež by měla být vyhlášena do konce roku. 
Výherce během roku 2014 vypracuje 
projektovou dokumentaci, na jejímž zá-
kladě pak v následující etapě proběhne 
kompletní rekonstrukce náměstí Míru. 
Cílem projektu je celková revitalizace 
a regenerace centra města Tišnova a na-
vrácení jeho původní funkce historického 
a kulturního jádra města. 

„Hlavní náměstí je přirozeným centrem 
města a mělo by ho také odpovídajícím 

způsobem reprezentovat. Současný stav 
dláždění, mobiliář ani veřejná zeleň tomu 
však neodpovídají,“ vysvětluje starosta 
města Jan Schneider. 

Rekonstrukce náměstí Míru je v Tiš-
nově dlouholetým tématem. V rámci Ná-
rodní architektonické soutěže o cenu 
Petra Parléře vzniklo v roce 2007 dokon-
ce několik studií, které navrhovaly novou 
podobu centra města.

Kolumbární stěna na novém hřbitově v Tišnově
Eva Jelínková, odbor správy majetku a investic

6. srpna 2013 byla dokončena pláno-
vaná investiční akce s názvem „Kolum-
bární stěna na novém hřbitově“ v celkové 
hodnotě 268 000 Kč. Ke stávajícím dvě-
ma kolumbáriím byla vybudována nová, 
oboustranná stěna obdobného vzhle-
du. K dispozici je nyní nově celkem 
48 schránek.

Stavební práce provedla firma TEZZO 
Tábor s. r. o.

Nové kolumbární schránky je možné 
pronajímat od září tohoto roku na Odbo-
ru správy majetku a investic Městského 
úřadu v Tišnově, a to na základě smlou-
vy o nájmu. Jedna schránka je určena 
k uložení dvou uren a cena pronájmu je 
250 Kč za rok. 

Udělení čestného občanství a cen města Tišnova
Aneta Nejezová, odbor kultury a školství

Součástí oslav 780. výročí první pí-
semné zmínky o Tišnově bude i udělení 
čestného občanství a ceny města Tiš-
nova. Konkrétní jména osobností, kte-
ré jsou na ceny nominovány, navrhovali 
v anketě do konce července sami obča-
né města. Odbor kultury a školství ob-
držel celkem devatenáct jmen z různých 
oblastí společenského života, které jsou 
(byly) s Tišnovem významně spjaty.

Na návrh Komise kulturní a školské 
Rada města Tišnova schválila pět no-
minací na čestné občanství a čtyři no-
minace na cenu města.  Následně byly 
zajištěny souhlasy nominovaných či je-
jich potomků a právních nástupců se 
jmenováním a vše bude předloženo 
ke konečnému schválení Zastupitelstvu 
města Tišnova, jehož zasedání se koná 
9. září.

Čestné občanství města Tišnova se 
uděluje fyzické osobě jako projev úcty 
za zásluhy o rozvoj města a propagaci

jeho dobrého jména. Čestné občanství 
lze udělit za života nebo in memoriam.
Ocenění v podobě listiny a symbolické 
ceny dostanou:
MUDr. František Kuthan – in memori-
am – za zásluhy o rozvoj a věhlas města 
založením a provozováním sanatoria;
MUDr. Petr Fruhwirt – za osobní sta-
tečnost při pomoc účastníkům 2. a 3. od-
boje a lékařský věhlas;
PhDr. Karel Fic, CSc. – za celoživot-
ní přínos pro oblast kultury, vlastivědy 
a nářečí na Tišnovsku;
Karel Vachek – za dlouholetý přínos 
dokumentárnímu filmu.
Bohuš Sedlák – za celoživotní přínos 
pro oblast kultury a vlastivědy v Tišnově 
a jeho podíl na založení tisovské knihovny

Cena města je výrazem poděková-
ní osobnostem či kolektivům za čin-
nost v oblasti vědy, kultury, sportu či 
jiné oblasti a za mimořádné činy spoje-
né s osobním hrdinstvím a statečností. 

Listinu a finanční částku dostanou:
Doc. Ing. Jan Lacina, CSc. – za dlouho-
letou práci ve výzkumu přírody rodného 
kraje a osvětovou činnost v této oblasti;
Dipl. Ing. Andrej Sučko – za dlouhole-
tou organizaci mezinárodních expozic 
minerálů v Tišnově;
Mgr. Miroslav Pavlík – za dlouholeté 
vedení Klubu přátel výtvarného umění, 
organizaci výstav a výtvarnou činnost;
Karel Krejčí – za dlouholetou vlastivěd-
nou práci, především z období konce 
2. světové války.
Čestné občanství a ceny města byly udě-
leny na základě Pravidel pro udělování 
čestného občanství a ceny města Tiš-
nova, která byla schválena Radou měs-
ta Tišnova dnes 10. 7. 2013. Slavnostní 
udílení titulů a ocenění se bude ko-
nat 28. října. V příštích číslech Tišnov-
ských novin jednotlivé osobnosti blíže 
představíme. 
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Pozvánka na prezentaci studie „Park pod kostelem“
Václav Drhlík

Dovolujeme si tímto pozvat občany 
města Tišnova na veřejnou prezentaci ar-
chitektonické studie „Park pod kostelem“, 
která se uskuteční 4. září 2013 v 17.00 
ve velkém sále Městského kulturního stře-
diska Tišnov, Mlýnská 152.

Studii vypracovala Ing. Jana Janíková ze 
společnosti Zahradní a krajinářská tvorba, 
spol. s r.o., která je autorkou i prvotní stu-
die z roku 2002.

Na veřejném setkání budete seznámeni 
s aktuální podobou studie parku a samo-
zřejmě budete mít možnost přednést své 
podněty a připomínky. Realizace parku se 
předpokládá do konce roku 2015.

Více informací s náhledy studie nalez-
nete na webu města Tišnova a ve vstupní 
hale radnice.

Dopravní a bezbariérové úpravy komunikace Brněnská
Eva Jelínková, odbor správy majetku a investic

Hlavním cílem úprav je zklidnění 
provozu v této části města, zvýšení ka-
pacity parkovacích míst a úpravy zamě-
řené na lepší pohyb handicapovaných 
spoluobčanů.

Tato investiční akce s sebou při-
nesla zásadní změny především pro 
motorovou dopravu. Ve srovnání se stá-
vající organizací dopravy je nyní provoz 
veden jednosměrně ve směru z centra 
od nám. Komenského po ulici Cáhlov-
skou. Ve směru do centra je pouze jízdní 
pruh pro cyklisty. Automobilová dopra-
va do centra je vedena z Brněnské uli-
ce směrem k nádraží a ulicí Janáčkovou 
dále na nám. Komenského. Stejně tak je 
možné při cestě do centra použít i směr 
z Brněnské ulice přes ulici Dvořákovu, 
Riegrovu a na nám. Míru.

Úpravou komunikace došlo ke zvýšení 
počtu parkovacích míst. Nyní zde může 
parkovat 44 automobilů. Následně bu-
dou v nejbližších dnech 4 místa vyčleně-
na pro zásobování.

„Cílem úprav bylo především zklidně-
ní dopravy v ulici, která je jakousi hlav-
ní obchodní tepnou města,“ popsal hlavní 
důvody rekonstrukce starosta Tišnova 
Jan Schneider. Ulice Brněnská bude už 
nadále jednosměrnou ulicí s parková-
ním automobilů na vyznačených plo-
chách po obou stranách ulice. „Žádáme 
řidiče, aby věnovali zvýšenou pozor-
nost změně organizace dopravy, dodr-
žovali nové dopravní značení a při stání 
i zastavení zachovávali minimální šíř-
ku jízdního pruhu dle zákona o silnič-
ním provozu. Dodržování těchto pravidel 
bude po nezbytně dlouhou dobu před-
mětem zvýšených kontrol ze strany 
Policie ČR,“ dodal starosta Schneider. 
Na rekonstrukci ulice Brněnské bude 
v budoucnu navazovat komplexní 

revitalizace městského centra, jejíž pro-
jektový záměr právě v těchto dnech měs-
to schválilo.

V rámci této investiční akce byly vy-
budovány bezbariérové úpravy chodníků 
včetně hmatových prvků pro slabozraké. 
Současně byla zbudována bezbariéro-
vá rampa do objektu kina Svratka, jehož 
sál jsme počátkem letošního roku vy-
bavili rampou pro vozíčkáře a vyhra-
zenými místy v sále. Nově se pro větší 

bezpečnost provozu vybudovala dvě mís-
ta pro přecházení.

Na tyto úpravy budou navazovat 
změny v dopravním značení křižovatky 
U Humpolky. Hlavní silnice bude vedena 
od Penny směrem na Brno, směr z Dvo-
řákovy ulice a z centra bude vedlejší. 

Stavbu realizovala stavební společnost 
BS-IMEX, s. r. o., se sídlem v Brně. Nákla-
dy činily 1,04 mil. Kč.

foto: Michal Beneš
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Jak jsme třídili?
Václav Drhlík, odbor správy majetku a investic

Občané Tišnova patří stále k nejlépe 
třídícím v kraji v obcích nad 2000 oby-
vatel. Zcela nejlepší jsou především v pa-
píru a ve skle. Za první polovinu roku 
2013 vytřídil občan v Tišnově průměr-
ně 17,4 kg papíru, 5,3 kg plastů, 4,9 kg 
směsného skla a 2,6 kg bílého skla. Opro-
ti tomu směsného odpadu připadlo prů-
měrně na občana 121 kg/rok. Na bilanci 
je pozitivní, že došlo k meziročnímu po-
klesu množství směsného domovní-
ho odpadu o více než 10 % a nárůstu 
množství plastů o 10 %, a to lze očekávat 
do konce roku ještě mírný nárůst s ohle-
dem na horké letní měsíce. Děkujeme 
taktéž občanům za to, jak zodpovědně 
přijali možnost třídění bílého skla.

Již 2 roky se občané mohou registro-
vat do motivačního systému pytlového 
sběru plastů. Prozatím se zaregistrova-
lo 468 rodin. Prostřednictvím pytlového 
sběru bylo za polovinu roku 2013 vytří-
děno 8 820 kg plastů. Měsíčně se tím-
to způsobem vytřídí průměrně necelých 
1500 kg, ale v 8. měsíci bylo svezeno už 
přes 2 tuny plastů. Do pytlů můžete tří-
dit takové plasty a nápojové kartony, kte-
ré vhazujete běžně do žlutých kontejnerů 
po městě. Pytle nemusí být žluté barvy, 
ale je třeba, aby byly průhledné o objemu 
přibližně 120 l. Do plastů nepatří plasty 
odmontované z elektrozařízení, ta je nut-
né vytřídit kompletní na sběrném dvoře 
nebo do červených kovových kontejnerů 
ve městě.

Pytlový sběr plastů je prováděn nadá-
le 1x měsíčně, vždy v druhý celý týden 

v měsíci, vždy v den svozu směsného 
odpadu, a to konkrétně v kalendářních 
týdnech číslo: 37, 42, 46, 50. V přípa-
dě, že tento termín z různých důvodů 
propásnete, nedávejte pytle před dům 
v jiných dnech, ale využijte možnosti od-
vést pytle s plasty na sběrný dvůr měs-
ta (Wágnerova 1543) kdykoliv v době 
provozu.

Kolik jste za první pololetí roku 2013 
takto vytřídili můžete zhlédnout na in-
ternetových stránkách města ve složce 
„Potřebuji vyřídit/Komunální služby“, 
a to pod svým variabilním symbolem. 
Variabilní symbol je skryt pod každým 
čárovým kódem, je to prvních 10 čísel. 
Prosím majitele kódu 0000001337..., aby 

se dostavil na oddělení komunálních slu-
žeb MěÚ Tišnov k dořešení nesrovnalostí.

Do konce roku bude v pátek v sudých 
týdnech prováděn sběr bioodpadu ješ-
tě v těchto termínech: 6. 9., 20. 9., 4. 10., 
18. 10., 1. 11., 15. 11., 29. 11. a 20. 12. 2013.

V loňském roce byly také nově rozmís-
těny nové kontejnery na textil, který dále 
slouží převážně pro průmyslové zpra-
cování, nikoliv pro humanitární účely. 
Sběr zajišťuje týdně firma Revenge, a. s. 
a kromě textilu můžete do kontejnerů 
vytřídit i obuv a hračky. Měsíčně se tak-
to vytřídí průměrně 3,5 tun textilu. Kon-
tejnery jsou umístěny na sběrném dvoře, 
u prodejny Penny na parkovišti u pošty 3, 
na ulici Polní a Riegrově.

INZERCE

Informace o uzavírkách
Luboš Dvořáček, odbor správy majetku a investic

• Dovolujeme si upozornit všechny ři-
diče a obyvatele Tišnova, že v sou-
vislosti s pořádáním kulturní akce 
„Přehlídka historických vozidel“ bude 
v Tišnově dne 7. 9. 2013 (sobota) 
od 6.00 do 12.00 uzavřeno náměstí 
Míru v Tišnově. Objízdná trasa povede 
ulicemi Brněnská, Dvořákova, Riegro-
va, Janáčkova a Nádražní.

• Další uzavírka proběhne v souvislosti 
s pořádáním kulturní akce „Svatovác-
lavské hody“. Dne 28. 9. 2013 (sobota) 
bude od 6.00 do 18.15 uzavřeno ná-
městí Míru. Objízdná trasa povede uli-
cemi Brněnská, Dvořákova, Riegrova, 
Janáčkova a Nádražní.

• Součástí oslav budou i pouťové atrak-
ce, které budou umístěny od úte-
rý 24. 9. 2013 od 6.00 do pondělí 
30. 9. 2013 do 12.00 ve spodní části 
ulice Drbalova včetně křižovatky s uli-
cí Parolkova a Tyršova. Tato část komu-
nikace bude v tomto termínu uzavřena 
pro provoz vozidel. Objízdná trasa po-
vede ulicemi Riegrova, nám. 28. října, 
Kukýrna a Lomnická.

Uvedené uzavírky budou řádně označeny 
přechodným dopravním značením. Dě-
kujeme všem za pochopení a omlouváme 
se za případné vzniklé komplikace.

Dopravní omezení
Petra Vokáčová, odbor dopravy

• Upozorňujeme, že z důvodu rekon-
strukce vedení VN bude 11. září 2013 
omezen provoz na silnici vedoucí 
z obce Lomnička směrem na Řepku 
v místě tohoto nadzemního vedení. 
Dopravní omezení spočívá ve snížení 
nejvyšší dovolené rychlosti a vedení 
silničního provozu střídavě v jednom 
jízdním pruhu pro oba směry. 

• Dále je v termínu od cca 19. 8. 2013 
do 30. 9. 2013 prováděna rekonstruk-
ce NN v obci Osiky. Dopravní omezení 
spočívá ve vedení silničního provozu 
lokálně v zúženém průjezdním pro-
filu a ve snížení nejvyšší dovolené 
rychlosti. 
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Radioaktivní odpad na Tišnovsku?
Zdeňka Dohnálková

Čtenáři Tišnovských novin se s téma-
tem úložiště radioaktivního (jaderného) 
odpadu seznámili již v č. 3/2013 od Mi-
roslavy Humpolíkové. Ano, nedaleko 
od Tišnova, mezi Drahonínem a Buko-
vem hledá stát místo pro jaderný odpad. 
Tedy pro konečné hlubinné úložiště, kte-
ré by mělo po statisíce let uchovat vyho-
řelé jaderné palivo z jaderných reaktorů. 
Čím déle budou v provozu české jaderné 
elektrárny, tím více ho bude. Klidně i de-
set tisíc tun. Oživuje se také představa 
o skladu ještě více radioaktivního vyho-
řelého paliva na Skalce těsně nad říčkou 
Nedvědičkou.

V této chvíli bylo za přispění GEAM Dol-
ní Rožínka stanoveno tzv. průzkumné úze-
mí Kraví hora, ale zatím ještě ministerstvo 
životního prostředí nevyřešilo odvolání 
občanských sdružení vůči nestandardní-
mu postupu. Podle představ státní Správy 
úložišť radioaktivních odpadů by za pou-
hé tři roky měl být dnešní počet osmi lo-
kalit, které jsou v České republice, zúžen 
na čtyři a v roce 2018 by měly zůstat už 
jen dvě finální. Celkem rychle. 

Vyhořelé palivo z atomových reakto-
rů, které běží v České republice, se skládá 
z uranu (96 %), plutonia (1 %) a štěpných 
produktů (3 %), což jsou především ra-
dioaktivní izotopy. Jeho nebezpečí spočívá 
ve vysoké radioaktivitě. Takové, že člo-
věk, jenž se s vyhořelým palivem dostane 

po jeho vyjmutí z reaktoru do kontaktu, 
obdrží smrtelnou dávku ozáření již bě-
hem několika sekund. I po uplynutí sta 
tisíc let bude radioaktivita vyhořelého ja-
derného paliva tisíckrát vyšší než přírodní 
uranové rudy. Ovšem takový časový hori-
zont přesahuje možnosti lidského uvažo-
vání. Pro ilustraci: před pouhými 20 000 
lety vůbec neexistoval Lamanšský průliv 
a současnou Varšavu či Berlín pokrývaly 
jeden až dva kilometry ledu.

Vyhořelé palivo nelze zlikvidovat. Je-
dinou možností je radioaktivní odpad 
dokonale izolovat od okolního prostře-
dí. V současné době se nejvíce prosazuje 
dlouhodobé uložení do zemských hlubin. 
Dlouhodobým uložením se míní časový 
úsek srovnatelný s geologickými časový-
mi obdobími, v měřítku delším než 10 tisíc 
let, spíše však 40 až 100 tisíc let. Úložiště 
ale není možné vybudovat všude. Vybrat 
lze pouze geologicky neporušené místo, 
s rozsáhlým masivem stabilní horniny, 
která zabezpečí odvod tepla, kde nehro-
zí zemětřesení apod. Musí být vyloučeny 
průniky podzemní vody do úložiště, pro-
tože postupná koroze by zničila kontej-
nery s odpady. Proudění podzemních vod 
by pak mohlo vynést radioaktivní a toxic-
ké látky na povrch nebo kontaminovat 
zdroje pitné vody. Tato a mnohá další bez-
pečnostní hlediska musí platit po dobu 
stovek tisíc let.

Nebezpečí pro okolní prostředí před-
stavují také možné nehody během pře-
pravy odpadu. V dnešním politicky 
nestabilním světě nelze zanedbávat ani 
riziko pokusu o úmyslné poškození trans-
portu. Americké ministerstvo energeti-
ky odhaduje, že vážná nehoda by vedla 
ke kontaminaci území o ploše sta čtvereč-
ních kilometrů a základní asanace by trva-
la déle než rok.

Přijďte si o problému a možných řeše-
ních popovídat. Sdružení Calla ve spolu-
práci se Stranou zelených Tišnov pořádají 
besedu „Radioaktivní odpad na Tišnov-
sku?“. Uskuteční se ve čtvrtek 19. září 
od 17 hodin v sále Muzea města Tišno-
va v Müllerově domě v Jungmannově 
ulici č. 80. Budete mít výjimečnou příle-
žitost poslechnout si Jana Beránka, kte-
rý o problematice jaderné energetiky 
a odpadů získal řadu zkušeností v Green-
peace International v Amsterdamu. O vý-
voji v ČR za poslední měsíce jej doplní 
Edvard Sequens ze sdružení Calla, člen 
Pracovní skupiny pro dialog s občany, 
která působí při Ministerstvu průmyslu 
a obchodu a o místní poznatky se podě-
lí Martin Schenk z občanského sdružení 
Nechceme úložiště Kraví hora. Těšíme se 
na viděnou s vámi. Doufáme, že beseda 
přispěje k vaší vyšší informovanosti o této 
problematice. 

Prázdninová rekonstrukce v areálu ZŠ nám. 28. října
Eva Jelínková, odbor správy majetku a investic

Prázdniny pro nás znamenají každo-
ročně i nezbytné opravy v prostorách 
základních a mateřských škol. V červen-
ci proběhly dvě rekonstrukce v budově 
ZŠ nám. 28. října. Byla započata dlouho 
očekávaná generální oprava sociálních 
zařízení školy. V letošním roce se jed-
ná o pavilon 8. Akci realizovala společ-
nost BS-Imex, s. r. o. Brno. Náklady činily 
964 000 Kč. V následujících letech bude 
trend ke zlepšení hygienických pod-
mínek sociálních zařízení pokračovat 
i v ostatních pavilonech.

Další akcí bylo vybudování vzducho-
techniky v kuchyni školy. Stará nevyho-
vující musela být z hygienických důvodů 
nahrazena novou, s větší kapacitou. Akci 
realizovala společnost CLIMFIL Brno, 
s. r. o. Náklady činily 968 000 Kč.

Názory občanů
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Osmadvacítka slaví třicet
Radmila Zhořová, ředitelka školy

Od prvního školního zvonku uběhlo 30 let 
a zdá se mi, že je opravdu co oslavovat. Za tři-
cet let fungování školy prošlo jejími třída-
mi již několik tisíc dětí. Většina z nich snad 
vzpomíná na tu svoji „základku“ ráda. Škola 
však není jen místem ke vzdělávání a výcho-
vě, ale i k navazování přátelství, často na celý 
život. Mnozí naši absolventi se za svými uči-
teli rádi vrací. Přicházejí se pochlubit svý-
mi studijními i životními úspěchy nebo se 
zastaví jen tak pro radu, když si nejsou jisti 
některým ze svých příštích životních kroků. 
Ti, co se školou začínali, se objevují rodičov-
sky pyšní, když vedou k zápisu do první třídy 
již své děti. Rádi zavzpomínají na dobu, kdy 
do nejmenších školních lavic usedali sami. 

Za třicet let se ve škole vystřídali nejen 
žáci, ale i mnoho zaměstnanců. Během pů-
sobení každého ředitele docházelo k vý-
znamným školním událostem a každý z nich 
za sebou zanechal spoustu dobře vykonané 
práce. První ředitel, pan Josef Hořejš, provoz 
školy zahajoval a jistě se potýkal s mnoha 
problémy při dokončování stavby, vybavení 
školy nábytkem a sestavením prvního učitel-
ského sboru. Nelehký úkol bylo určitě i zahá-
jení výuky informatiky na tehdejší novince, 
počítačích IQ 151. Ředitelka Ludmila Jašková 
vstupovala se školou do právní subjektivity 

a byla postavena před do té doby neznámé 
způsoby řízení a vedení městské příspěvkové 
organizace. V této době byly nad školou vy-
budovány půdní nadstavby. Za ředitele Bohu-
mila Kabeše prošlo rozsáhlou rekonstrukcí 
školní hřiště a byl vytvořen Školní vzděláva-
cí plán Květnice, podle kterého se s úprava-
mi učí ve škole i v současné době. Nebylo pro 
mne nijak jednoduché navazovat na předchá-
zející vedoucí osobnosti naší školy a od kaž- 
dého z nich se snažím ve své práci něco zu-
žitkovat. Zda se mi práce daří, musíte posou-
dit vy, kdo čtete tyto řádky. Věřte mi však, že 
bez výborné práce mých spolupracovníků by 
všechny moje záměry byly marné a neusku-
tečnitelné. Myslím si, že na moje kolegyně, 
kolegy i žáky mohu být právem pyšná.

Před dvěma lety prošla škola celkovou 
revitalizací spočívající v zateplení budovy 
a výměny oken. Rekonstrukce byla provede-
na v rekordních 60 dnech letních prázdnin 
a hned v následující topné sezóně bylo znát 
úsporu energií a zlepšení komfortu ve všech 
prostorách. Škola se stala novou dominantou 
města. V roce 2012 jsme s nemalými nákla-
dy nově vybudovali školní atrium a v sou-
časnosti se dokončuje první etapa generální 
rekonstrukce sociálních zařízení. Věřím, že 
další etapy budou již jen plynule navazovat.

Přímé vzdělávání ve škole je financováno 
ze státního rozpočtu, peníze na provoz zís-
káváme z rozpočtu města Tišnova. Přestože 
vedení města naši školu velmi podporuje, 
všichni jistě víte, že jen s přiděleným obno-
sem se nikdy nespokojíme. Proto se snažíme 
o bohatou hospodářskou činnost. Jedná se 
hlavně o sběr odpadových surovin, pronájmy 
tělocvičen a žákovské kuchyňky nebo zajiště-
ní ubytování a stravování při prázdninovém 
soustředění Basketbalové školy Brno.

Ke zlepšení kvality výuky ICT přispělo 
i vydání učebnice informatiky Písík I. a II., 
kterou napsal skvělý tým vyučujících naší 
školy.

Škola se stále více stává i důležitým ko-
munitním zařízením města. Často se u nás 
konají výstavy, sportovní turnaje a mnohá 
společenská setkání. Hlavním jejím posláním 
je ale kvalitní výuka a výchova mladé gene-
race a zde se můžeme pyšnit velmi dobrými 
výsledky.

Děkuji Vám všem, kdo naši školu podpo-
rujete, se zájmem sledujete dění u nás a po-
máháte nám v naší činnosti. Již před několika 
lety jsem s „osmadvacítkou“ spojila svůj ne-
jen profesní život a proto věřím, že až bude-
me za pár let opět bilancovat, bude to znovu 
vzpomínání a hodnocení velmi příjemné. 

Základní škola Tišnov 
náměstí 28. října
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Program oslav výročí školy

Pátek 6. 9. 2013
1600 Vernisáž výstavy fotografií  
 MUDr. Jana Greguše (vestibul)
1600–1800 Den otevřených dveří
1630 Slavnostní setkání pozvaných hostů 
 (školní jídelna)
1800 Módní přehlídka Pavly Klimešové, 
 salon Lilith, Česká Třebová  
 (prostory školy)
1830 Dětská diskotéka (horní tělocvična)
2100 Ohňostroj (školní hřiště)

sobota 7. 9. 2013
900–1300 Den otevřených dveří
1000–1300 Vystoupení SHŠ Victorius  
 (venkovní areál školy)
1000–1300  Dětský jarmark pro mladší děti 
 (školní hřiště, venkovní areál školy)

DoprovoDný program

Výstava fotografií MUDr. Jana Greguše
Výstava patchworku Jany Duškové
(dolní tělocvična)

Osmadvacítka slaví třicet
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Nový způsob přihlašování 
do kroužků v DDM Tišnov

V následujícím školním roce bude pro-
bíhat přihlašování do kroužků a kurzů no-
vým způsobem. Podařilo se nám zavést 
nový informační systém určený pro domy 
dětí a mládeže s názvem „Domeček“, který 
usnadní přihlašování a evidenci dětí, ko-
munikaci mezi kanceláří a rodiči a snazší 
kontrolu proběhlých plateb. 

Co to znamená pro následující školní 
rok 2013/2014? 

V týdnu od 9. do 14. září bude na Do-
mečku přihlašovací týden. Denně od 9.00 
do 18.00 hod. bude k dispozici kancelář 
i všichni pedagogové. Při přihlašování mo-
hou rodiče hned zaplatit školné. Přihlašo-
vání bude probíhat pouze v tomto týdnu.

Nabídku kroužků a kurzů můžete sledo-
vat od 1. září 2013 na www.ddm-tisnov.cz, 
na výlepových plochách a nástěnkách DDM 
Tišnov.

Na co se děti a mládež mohou těšit 
v Domečku v novém školním roce?

Kroužky: Lodní i letečtí modeláři, Va-
řečka, Florbal, Baobab, Bowling, Kerami-
ka, Xbox Kinect sporty (místo vysedávání 
na pohovce vás teď čeká spousta pohybu, 

smíchu a povzbuzování od přátel), Orien-
tační sport, Zápas, Sebeobrana, Člověče! 
(formou her budou děti poznávat lidské 
tělo a jeho fungování), Tvořílci (dílnička 
pro všechny šikovné ručičky), Z Fima (vý-
robky i šperky), Korálkování a šperkování, 
Florbal, Hokus pokus (pokusy, kouzla, hla-
volamy), Mladý kutil.

Děti od 11 let se mohou přihlásit do kur-
zů Šapitó (naučíte se žonglovat, akrobatické 
a cirkusové dovedností), Dramka (impro-
vizace, dramatická výchova, pohyb – „tiš-
novská partička“), Cyklistický (nejen výlety 
do okolí na kole), Filmpoint (zákulisí a tvor-
ba českého i zahraničního filmu), Bowling, 
Korálkování a šperkování, Začínající no-
vináři (zjistíte a vyzkoušíte si, jak se píšou 
noviny, dělají zprávy, jak se dělá reportáž), 
Z Fima (výrobky i šperky), Šéfuj! (staň se 
šéfkou zdravé kuchyně).

Nábor tanečníků Street Flava
Chybí Vám tanec? Chcete tančit? Tě-

šíte se na nové taneční lekce? Tak si za-
pište do diářů čtvrtek 12. září – den, kdy 
od 16.00 proběhne v Domečku Tišnov ná-
bor tanečníků. Nabíráme úplné začáteč-
níky i pokročilé tanečníky ve věku 5 až 
30 let. Nabízíme tréninky, soustředění, ba-
ttly, party, soutěže, vystoupení, 9 let zkuše-
ností kvalitních trenérů.

Seminář Psychotechnologie vztahu
Zveme všechny na seminář MUDr. Vla-

dimíra Savčenka Psychotechnologie vzta-
hu, který se uskuteční 12.–13. 10. 2013 
v DDM Tišnov.

Myslíte si, že víte, co znamená pravda, 
lež, vztah, víra, naděje, očekávání, toleran-
ce, skromnost a další slova, která běžně 
každý den požíváte? Jak tato slova chápete 
a máte v sobě vydefinované? A má to stej-
ně i Váš partner? Vždyť toto jsou základní 
pilíře, na kterých člověk staví vztah nejen 
s partnerem, ale i se svým okolím. Pojď-
te na kurz, na kterém pochopíte princi-
py konstruktivní a úspěšné komunikace, 
zbavíte se destruktivních modelů chování 
a myšlení. Získáte návod, jak vytvářet hod-
notné, pevné a zdravé vztahy. Budete tré-
novat rozvoj komunikačních schopností.

Přihlaste se na unikátní seminář 
MUDr. Vladimíra Savčenka, který tři-
cet roků studuje tajemství lidské psy-
chiky a zabývá se sebepoznáním. Svoji 
zkušenost předává v podobě psycho-
technologií, tzn. jako návod pro zkvalit-
nění prožívání Vašeho života. Seminář 
vede zábavným, osobitým a neopakova-
telným stylem. Více informací a přihláše-
ní reditelka@ddm-tisnov.cz, 730167536, 
www.ddm-tisnov.cz.

INZERCE
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Kalendář Svratka 2014
Barbora Kulhánková

Pod tímto názvem vydala společnost Art 
Periscope další nástěnný kalendář ze své 
limitované edice. Představuje v celé kráse 
tok řeky Svratky od jejího pramene na Vy-
sočině až k hradu Veveří, kde je již na řece 
zbudována Brněnská přehrada. V kalendá-
ři se prolínají poetické fotografie a pohledy 
fotografů Michala Beneše, Bohumila Ka-
beše a Antonína Nahodila s osobitými ob-
razy známých regionálních malířů Josefa 
Dobiáše, Aloise Lukáška, Stanislava Bělíka, 
Emanuela Ranného, Bedřicha Valy a Iva-
na Kulheima. Všichni mají jedno společné 
téma – kouzelnou řeku Svratku propléta-
jící se překrásnou krajinou. Grafickou a ja-
zykovou úpravu provedl pan Jiří Dvořák ze 
společnosti JABARA, který spolupracoval 
i na vydání předchozích kalendářů.

Křest kalendáře se uskutečnil v rám-
ci zahájení výstavy „Výtvarné léto v Želez-
ném“ pořádané KPVÚ Tišnov. Kalendář 
pokřtili hudební skladatel a výtvarník 
Aleš Sigmund a znalec tišnovské přírody 

doc. Ing. Jan Lacina, Csc. 
Od 5. srpna 2013 jej lze 
zakoupit v Knihkupectví 
u Rašků v Tišnově. 

Pro vydavatele kalen-
dáře, pana Zdeňka Jílka, 
je to již v pořadí dvanáctý 
kalendář, na jehož vydání 
se autorsky či spoluautor-
sky podílel. Prvních sedm 
kalendářů v letech 2000–
2008 vydával pod firmou 
JICOM, posledních 5 pod 
hlavičkou společnosti Art 
Periscope. Všechny vyda-
né kalendáře mají společná témata, který-
mi jsou Tišnov a jeho okolí, historie města 
či významné osobnosti zde žijící. O tom, že 
se kalendáře těší velké oblibě, svědčí i fakt, 
že nekončí svoji životnost 31. prosince pří-
slušného roku, ale že většinou zůstáva-
jí v rodinných archivech nebo slouží jako 
učební pomůcka na místních školách. 

Pro veřejnost budou starší vydané ka-
lendáře vystaveny v říjnu v Městské kni-
hově, kde také proběhne beseda s autory 
posledního vydaného kalendáře Svratka 
2014.

Zpracováno dle podkladů společnosti 
Art Periscope.

Hypotéky na historických minimech
Pokud uvažujete o půjčce na bydlení, 
nebo refinancování stávajícího hypoteč-
ního úvěru, máte šanci na nejvýhodnější 
podmínky v historii poskytování hypoteč-
ních úvěrů. 
Prostor pro hlubší poklesy je ale pravdě-
podobně již zcela vyčerpán 
a lze očekávat spíše stagnaci 
na současných úrovních. 
Finanční rozdíl, který je příznivým důsled-
kem nízkých sazeb, uvádíme 
na tomto příkladu:  
Stávající průměrná úroková sazba je 
2,95%. Měsíční splátka průměrné hy-
potéky ve výši 1,6 milionu korun, pokud 

si zájemce zvolí dvacetiletou splatnost, 
tak nyní činí 8834 korun. Noví klienti tak 
„ušetří" 2200 korun měsíčně oproti těm, 
kteří si stejnou hypotéku vzali například 
před pěti lety s úrokem 5,53%. 
Další snižování je nepravděpodobné. 
Analytici se shodují v tom, že úrokové 
sazby hypotečních úvěrů nyní našly své 
minimum a další pád sazeb by přišel, jen 
pokud by banky byly 
i nadále ochotné ztenčovat si své marže. 
Prostor pro další snižování úrokových sa-
zeb se tedy uzavírá. Pokud některá z bank 
bude snižovat sazby u tří 
a pětiletých fixací, bude to pouze na úkor 

marže.  Proto v následujících měsících 
očekáváme spíše stagnaci úrokových sa-
zeb s možností růstu 
v řádu dvou až tří desetin procenta. 

Pokud je pro vás toto téma aktuální, rádi 
Vám poradíme jak postupovat při vyjed-
návání s bankami a jak si zamluvit stávají-
cí úrokové sazby 
i když výročí hypotéky máte až za rok.

Ing. Jiří Němec, FINtrend s.r.o.
Wagnerova 1743, 666 01 Tišnov

tel: 602 566 277, www.fintrend.cz
 e-mail: jiri.nemec@fintrend.cz 
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foto: Michal Beneš, zleva: Jan Lacina, Aleš Sigmund, Zdeněk Jílek

Výstava Leoše Malce v Brtnici
Josef Ondroušek

V červenci probíhala ve výstavní části 
Domu Valdštejnů v Brtnici na Jihlavsku vý-
stava prací brtnického rodáka Leoše Malce 
pod názvem Obrazy, kresby, oživlé dřevo. 

Na výstavě dominovaly samorosty upra-
vené jako dřevěné šperky, bytové doplň-
ky a vůbec umělecká díla. V tomto oboru 
byl Leoš Malec skutečným a nenapodo-
bitelným mistrem a Tišnováci to mohou 

potvrdit z nemnoha možností, kdy bylo 
možné seznámit se s jeho koníčkem.

Část výstavy byla vyhrazena obrazům 
a kresbám. Autorka výstavy, jeho dcera 
Mgr. Hana Vašková, vybrala z tohoto žán-
ru práce provedené jako kolorované pe-
rokresby, zachycující zákoutí měst Telč 
a Tišnov.

Samozřejmě nechyběla scénografická 

tvorba. Tak ho asi občané našeho města 
znají jako umělce nejvíc, díky jeho půso-
bení v tišnovských ochotnických spolcích, 
zvláště v Karasově divadle, kde jako tvůrce 
scény působil od jeho vzniku až do ukon-
čení činnosti souboru, tedy více než pa-
desát let. Tato část výstavy byla doplněna 
dokumenty z činnosti souboru, co bylo 
zvláště pro Tišnováky zajímavé.
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Ještě o Karasově divadle
Josef Ondroušek

Dva články v Tišnovských novinách, 
které se týkaly tišnovského Karasova di-
vadla, mne inspirovaly k tomu, abych na-
psal já svoje vzpomínky na tento soubor.

Zdá se to být neuvěřitelné, ale i já jsem 
poznal prkna, která znamenají svět. Sice 
jen tak trochu, ale „není malých rolí ...“. 
Hrál jsem ve školních souborech i v sou-
boru Karasova divadla. 

Musím přiznat, že mé pobyty na je-
višti nebyly většinou dlouhé, a tak jsem 
se snažil poznat to, co nebylo vidět 
z hlediště.

V první řadě mne zajímalo osvětle-
ní. Z lávek nad jevištěm se dalo sledovat 
co se děje na jevišti i práci osvětlovačů. 
Z plakátů si pamatuji – Světla – Pospíšil 
– Souček. Až později jsem zjistil, že to ne-
byla jedna osoba a ještě pod prvním pří-
jmením se postupně skrývali dva bratři 
– Olík a Karel. Já jsem za pultem osvět-
lení zažil Miloše Navaru, a to v době, kdy 
Miloš stěhoval svoje pracoviště z boku 
jeviště do kabiny za hledištěm. Byla to 
novinka, ale měla velký význam – osvět-
lovač viděl jeviště stejně jako divák. Jez-
dilo se na to podívat mnoho odborníků, 
dokonce i z pražských divadel.

K tvůrcům scény Leoši Malcovi a Zden-
ku Chutnému jsem vždy vzhlížel s obdi-
vem, protože výtvarná činnost byla moje 
slabá stránka. Přes jejich ramena jsem 
sledoval návrhy scén, jak je předkládali 
a hodnotili. Pamatuji si, jak mne potěšilo, 
když mne Zdenek vyzval, abych mu tykal 
a udělil mi právo oslovoval ho Banáne. 
Nakonec jsem si tykal i s Leošem, ale to 
bylo o nějakou desítku let později a v jiné 
souvislosti. 

Rekvizitářkou byla Fanuška Zelinko-
vá. Bylo na ni stoprocentní spolehnutí. 
Stalo se, že herec měl jít na scénu a neměl 
potřebnou rekvizitu. Fanuška ho sama 
vyhledala, pokud nešel kolem dveří, kde 
bylo její místo. Pro ni bylo divadlo vším. 
Pravidelně předkládala v šatně výsledky 
svého kuchařského umění, hlavně v ob-
lasti moučníků, a měla se čím pochlubit.

Když jsem na plakátě viděl – Text sle-
duje – ani mi to moc neřeklo. Až teprve, 
když jsem se seznámil s činností Pavly 
Řezníčkové, Gertrudy Modrákové nebo 
Lidmily Maškové, poznal jsem, jak je ná-
ročná a někdy velice potřebná práce ná-
povědy. I když v Hronově obdivovali, 
že všichni Tišnovští znali celý text hry 
a představili se bez nápovědy, jak to do-
kládá dobová zpráva.

Nerad jsem zasedal do křesla, abych 
se nechal namaskovat, zvláště pro mne 

nepříjemný byl mastix – herecké lepidlo. 
Maskérem byl pan Dokoupil, povoláním 
byl holičem. Líčil také Zdeněk Chutný 
a pan učitel Hranička. Účesy upravovali 
manželé Zvěřinovi.

Nechtěl jsem psát o hercích, ale jednou 
to poruším. Dvakrát jsem suploval zvu-
kového technika, kterým tehdy byl Jir-
ka Kostelecký. Bylo to při představeních 
pro školy a hrála se Vojnarka. V souboru 
byla nová tvář. Ptal jsem se, jak se jme-
nuje a bylo mi řečeno že Jirásek. Pozdě-
ji jsem zjistil, že je to sice Franta Trnčák, 
ale přesto má s Aloisem Jiráskem něco 
společného – oba pochází z Hronova.

Rád jsem se díval na práci členů tech-
nického personálu – kulisáků. Já už jsem 
zažil, když je vedl Miloš Ondráček – Čuda. 
V té partě, jak si vzpomínám, byl domov-
ník ze sokolovny Karel Bárta, Jan Vrabec, 
Jiří Lieberzeit a další. Obvykle přiložili 
ruku k dílu i scénáristé. Byli sehraní, žád-
ný zbytečný pohyb, často měli moc málo 
času na změnu scény. A také přesně vě-
děli, za který provaz zatáhnout, kde je 
kulisa a kde opona.

Ještě musím vzpomenout dvě ženy, 
které zapadají do této společnosti. Prv-
ní z nich byla dr. Vlasta Šanderová, pro-
fesorka na tišnovském gymnaziu, tehdy 
jedenáctileté střední školy a střední 
všeobecně vzdělávací školy. Její funk-
ce v Karasově divadle měla oficiální ná-
zev kulturní a tisková referentka výboru 

Karasova divadla. Mnoho jejích žáků 
a žákyň se právě její zásluhou dostalo 
do souboru Karasova divadla, já jsem byl 
jeden z nich.

Tou druhou byla Jaroslava Kostelec-
ká Srbová, byla choreografkou souboru 
a její práce měla velký podíl na úspěchu 
práce souboru. Své choreografické umění 
uplatňovala nejen v Karasově divadle. Já 
konkrétně jsem ji zažil, když s námi na-
cvičovala polonézu na školní ples, celou 
plesovou sezonu jsme s ní zahajovali ple-
sy, a to nejen v Tišnově.

Osobností beze sporu byl pan učitel 
Hranička. V období, o kterém píši, už ne-
hrál, ale před představením a po celou 
dobu představení seděl v šatně a vyprá-
věl svoje veselé zážitky z divadla i mimo 
něj. Herci museli být v šatně dvě hodiny 
před představením, zdála se to dlouhá 
doba, ale když vyprávěl pan učitel, rád 
bych přišel i dříve. A pomáhalo to také 
proti trémě.

Tak, jak to v takovém souboru bývá, 
někteří členové byli ve více funkcích. 
Zrovna Jaroslava Kostelecká byla úspěš-
ná herečka, stejně tak Miloš Ondráček 
nebo Zdeněk Chutný a další.

Chtěl jsem napsat o těch členech Kara-
sova divadla, které většinou na jevišti ne-
bylo vidět. A tak musím napsat o rodině 
Denéfových. Budu raději citovat z článku, 
který byl zveřejněn v březnu 1975 v Tiš-
novském kulturním zpravodaji a jehož 

V roce 1961 nastudovali studenti Jedenáctileté střední školy v Tišnově hru A. N. Ostrovského 
Sněhurka v režii prof. Antonína Stejskala. Na uvedení se podílel technický personál Karasova 
divadla, doplněný pomocníky ze školy.
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autorkou je dr. Šanderová. Ta v něm uved-
la text z časopisu Vlasta z roku 1961: 
„Devatenáctiletá Libuška, jinak zdravotní 
sestra tišnovských jeslí, hraje v hronov-
ské inscenaci Madlenku. (Jen připomenu 
– v roce 1961 Karasovo divadlo postou-
pilo až do celostátní přehlídky ochotnic-
kých souborů Jiráskův Hronov s hrou 
Vratislava Blažka Příliš štědrý večer – 
pozn. autora.) Její maminka dělá soubo-
ru pečlivou gardobiérku, otec, povoláním 
řidič, jevištního mistra a bratr se toulá 
vysoko nad jevištěm po „mostě“ a vymýš-
lí osvětlovací „zlepšováky“. Bylo to letos 
v květnu, kdy v Tišnově pořádali diva-
delní festival, v němž vystupovali večer 

co večer soubory z brněnského okolí. 
Soudruh Denéf (tehdy byl každý sou-
druh nebo soudružka – pozn. autora) si 
za celý týden neodpočinul. Připravoval 
hostujícím souborům jeviště ke zkouš-
kám i k představení, sháněl jim scénické 
doplňky, opravoval dekorace a dělal tisíc 
dalších věcí, souvisejících s funkcí tech-
nického vedoucího na jevišti. Až po fes-
tivalu se zjistilo, že ten týden dřiny byl 
týdnem jeho dovolené.“

Tak to jsou mé vzpomínky na Kara-
sovo divadlo, zvláště na ty jeho členy, 
co při představení nebylo vidět. Moje 
vzpomínky se týkají začátku šedesá-
tých let minulého století. A jsou to jen 

moje vzpomínky. Když jsem si chtěl něco 
upřesnit nebo doplnit a obrátil jsem se 
na některé členy Karasova divadla, získal 
jsem mnohdy diametrálně odlišné infor-
mace. A už i já se mohu mýlit.

Praví ochotníci, členové Karasova di-
vadla, mi snad prominou, že já, který 
toho mnoho v jejich kolektivu neprožil, 
si dovolím psát vzpomínky. Snad mne 
k tomu trochu opravňuje, že jsem byl 
u posledního počinu Karasova divadla 
– byla to první čtená zkouška Kvapilovy 
Princezny Pampelišky, a také to, že si za-
tím ještě něco pamatuji.

Jak se dříve topilo
Karel Krejčí

Napřed jsem myslel, že to není zajíma-
vé téma, ta se ale čím dále tím hůře na-
bízejí. Když jsem to podrobně probral, 
zjistil jsem, že v tom bylo mnoho zajíma-
vostí. Lidé rychle zapomínají a dnes jsou 
již takoví, kteří by v kamnech nedokázali 
zatopit.

Nejstarší co pamatuji, byl „traifus“ 
(Dreifus – třínožka). Byl to železný kruh se 
třemi nožičkami, do kterého se usadil ba-
ňatý litinový hrnec, pod kterým se topilo. 
Ty hrnce byly asi od 2 do 15 litrů. Ve vel-
kých se vařily na dvoře brambory pro do-
bytek, v menších se vařilo doma. Nad tím 
musel být široký kouřovod, a jak jsem vi-
děl v jedné slovenské vesnici, kouř se 
pouštěl na půdu. Pokládal bych to za dost 
nebezpečné. Takové tzv „černé kuchyně“ 
byly i na hradech. Velkou černou kuchyň 
s asi čtyřmetrovým kouřovodem pama-
tuji z bulharského Rilského monastýru 
(klášter východní křesťanské církve, kte-
rý se nachází asi 50 km pod Sofií směrem 
k řeckým hranicím v pohoří Rila). Velký li-
tinový hrnec na vaření pro dobytek jsem 
objevil v Moravských Knínicích a tuším, že 
také jeden ve výkopu u tišnovského nádra-
ží, který jsem dal do muzea. Tehdy se va-
řily brambory ve slupce do Vánoc, potom 
oloupané. Ale viděl jsem takové vaření 
i v Tišnově koncem čtyřicátých let minu-
lého století. Na trojnožce vařila na stude-
ném sporáku nuzně žijící mistryně ve hře 
na housle Žofie Špohrová. Bydlela v domku 
u závor, který byl zbourán stejně jako sou-
sední „Benátky“ při využití koryta „struhy“ 
(mlýnského náhonu) pro uložení kanali-
začního potrubí počátkem sedmdesátých 
let. Říkalo se také, že se věnuje okultizmu, 
taková skupina prý byla i ve Vísce. Tehdy 
se to tajilo a snad to bylo i trestné.

Na vesnicích se topilo téměř výhrad-
ně dřevem, uhlí a koks se rozvážel jen 

v Tišnově. Podle toho vypadaly i lesy, 
byly čisté nezarostlé buřinou. Sekalo se 
do otýpek i drobnější proutí, v Hlubokém 
se tomu říkalo „derázka“. Byla-li v domě 
babička, seděla u sporáku a z přistavené-
ho koše často přikládala. Muselo se dávat 
pozor, aby se nevyškrábal šamot. Tehdy 
se také hojně chodilo sbírat šišky a po vě-
trných dnech bylo mnoho popadaných 
olámaných drobných suchých větví z bo-
rovic. Až do šedesátých let se také chodilo 
na „pucůvku“, to bylo prořezávání slabších 
listnatých stromů označených lesníkem, 
které potom připadly brigádníkům. Velký 
zájem byl i o borové větve když se kácelo 
na Klucanině. Soused chodil denně do lesa 
a topil jen dřevem ještě na konci šedesá-
tých let. Kdy se začalo vozit uhlí i do okol-
ních vesnic ani nepamatuji, snad někdy 
koncem války.

V Tišnově bylo několik prodejců uhlí, 
namátkou si vzpomínám na pana Srbu, 
bydlel proti obecnímu domu u kostela. 
Rozvážel uhlí v pytlích na „plaťáku“ (vůz 
s rovnou plochou) s koňmi nebo jen s jed-
ním koněm. Měl jen jednu ruku, ale počí-
nal si velice obratně. Padesátikilové pytle 
odnášel až do sklepa. Nahoře na Dvořáč-
kově ulici byl uhlař Novák, zde rozvážel 
uhlí rovněž na „plaťáku“ muž drobnější 
postavy, který se jmenoval Kunc a říka-
lo se mu Kuncíček, nosil stále baret jako 
Stivín. Pak byl uhlař a autodopravce Máca 
na dnešní Halouzkově ulici, pan Valno-
ha Na Rybníčku, prodávalo se uhlí také 
ve Včele, dnešním Bauhausu. Povoznictví 
a snad i prodej uhlí byl také na ulici Jung-
mannově v č. 71 vedle hospody Na Perštý-
ně. Dům byl těžce poškozen při dubnovém 
náletu v roce 1945 a snad ani nebyl znovu 
postaven. Dnes jsou v těch místech byty 
nad prodejnou nábytku. Patřil manželům 
Balášovým, kteří oba také hráli divadlo 

a darovali městu dům vedle zahradnic-
tví Astra na „Rigrovce“. Původně tam byl 
dětský domov, později jesle a pak ještě 
několik institucí. Dnes patří opět dětem. 
V Předklášteří měl prodej uhlí pan Štěrba. 
Tišnovští kováři brali do výhní nejvhod-
nější uhlí rosické.

Černé uhlí zmizelo koncem vál-
ky a vlastně není mnoho vidět ani nyní. 
V parních lokomotivách se koncem vál-
ky přidávalo k černému také hnědé uhlí, 
bývaly v důsledku výhřevnosti problémy 
s parou.

Tehdy nebyly s dodávkami hnědého 
uhlí větší potíže, začaly se také dovážek 
celkem velmi kvalitní hnědouhelné ně-
mecké brikety „Sonne“ (Slunce), které 
později již bez názvu byly dodávány také 
z NDR (Německá demokratická republi-
ka). Horší to bylo s koksem, ale pomohla 
letecká továrna Diana. V příjmu materiá-
lu na tišnovském nádraží pracovalo hod-
ně známých Tišnováků, a tak po domluvě 
skončila fůra koksu u soukromníka místo 
v objektech Diany. Muselo se to vždy rych-
le uklidit. Němci se starali o úsporné tope-
ní, a tak všichni majitelé kotlů ústředního 
topení museli projít školením s topičský-
mi zkouškami.

Za války chodil pravidelně kominík. 
V zimě se prádlo sušívalo na půdě, a to 
byla pohroma. Prádlo se muselo okamži-
tě uklidit, dvířka od komínů byla na půdě. 
Kominíci po válce zmizeli, ale o to větší 
byly problémy s topením, které trvaly až 
do konce sedmdesátých let. Koks úplně 
zmizel, a tak pamatuji, že asi v roce 1947 
nám dovezli koks z Bratislavy. Ženy s ná-
dobami vybíraly drobný koks z lokomo-
tivní škváry, která se vysypávala z náspu 
trati na Nedvědici v úseku ulice Trmačov. 
Každý si pomáhal, jak mohl. Obsluze ná-
dražního stavědla shodil topič lokomotivy 
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kusy černého uhlí a jeho žena při donášce 
oběda jimi prázdné nádoby naplnila a ve-
čer bylo čím topit.

Ale potom přišly speciality! První byly 
kaly. Voda s hlínou a uhelným prachem se 
čerpala z dolů do sedimentačních nádrží 
a po usazení se „uhlí“ těžilo. Topit s ním 
bylo umění. Do ohně se nesmělo moc rý-
pat, aby uhelný prach nepropadl roštem. 
Tehdy se rozmohlo přikládání těchto kalů 
ve voskovaných papírových kelímcích 
od piva a limonád. Pak přišel „proplastek“. 
To byla směs hlíny a drobného hnědého 
uhlí. Tím topit, to chtělo vysokoškolské 
vzdělání. A počátkem šedesátých let nám 
„bratr“ dodal antracitové „bulky – vajíč-
ka“. Antracit má z uhlí největší výhřev-
nost. Nevhodné pojivo ale způsobovalo 
velké zadehtování komína, ze kterého se 
valil žlutozelený jedovatý kouř. Stalo se 
nám, že aniž bychom to tušili, bylo deh-
tu v komíně tolik, že se vznítil. V noci nás 
probudilo harašení, to padaly kusy škvá-
ry v komíně. Šel jsem se podívat na půdu 
do komínových dvířek a rychle jsem je 
zavřel, bylo tam rozpálené topeniště kok-
sového kotle. Z komína šlehal třímetro-
vý plamen, rozpálená zeď začala pukat, 
museli jsme odstavit skříně. Asi po dvou 

hodinách dehet dohořel. Používání „bu-
lek“ bylo velmi brzo zakázáno.

Aby se s kaly a proplastkem dalo topit, 
bylo potřeba více dřeva. Na pile byl velký 
zájem o tzv. „vály“, asi pětimetrové svaz-
ky odkorků. A pak tu byly ještě „škrabky“. 
Na nádraží se loupaly kmeny pro výro-
bu papíru, „škrabky“ bylo snadné získat, 
přebytky se i pálily a ráno byl Tišnov pod 
bílým příkrovem. Provoz se musel přestě-
hovat ke Štěpánovicím. Fůra byla za třicet 
korun řidiči traktoru, a to vydrželo na mě-
síc topení. Naplnil jsem si pytle od cemen-
tu a každou půlhodinu jsem musel jeden 
do kotle přisypat.

V té době již také začínalo topení naf-
tou. Kamna byla buď na principu odpa-
řování nafty, nebo byly také automatické 
hořáky s tlakovým vstřikováním hořící 
nafty do kotle ústředního topení. Obojí se 
velice těžko shánělo. Na topnou naftu se 
tehdy kupovaly „bloky“ na poště a jeden 
litr stál 90 haléřů, litr stejné nafty do auto-
mobilů byl za 1 Kčs.

Pak se začalo častěji objevovat hnědé 
uhlí, ale i s ním nebylo topení nic příjem-
ného. V zimě jsme přijeli z práce ve čty-
ři hodiny a prvně se musel vynést popel 
a znovu v kotli ústředního topení zatopit. 

Prochladlý dům se zateplil k osmé hodině 
a v devět jsme šli spát. Vstávali jsme tehdy 
ráno ve čtyři hodiny.

Pak začal plyn. Sehnat kotel byl velký 
problém. Prosil jsem v plynárně jako že-
brák a sháněl argumenty. Nakonec jsme 
měli kotel několik roků nepřipojený, 
z hlavního vedení k nám neudělali přípoj-
ku. Asi padesát metrů výkopu jsme si mu-
seli zajistit sami a potrubí bylo položeno 
s protekcí.

Dnes se všechny ty popsané peripetie 
zdají neskutečné. Plynový kotel pracuje 
automaticky, v panelových domech si po-
žadovanou teplotu nastavíte kohoutem. 
Ovšem problémy nikdy nekončí. Vysoká 
cena plynu vede k návratu topení dřevem. 
Kdyby se občas některému sousedovi 
hlavně při zatápění nevyvalil z komína 
bílý smradlavý kouř z odpadků, vůně spa-
lovaného dřeva je mi příjemná. Nesnáším 
pálení listí a trávy. Zvláště když se oheň 
nechá doutnat do noci. Ovšem nejkrásněj-
ší, ale také nejdražší je topení elektřinou. 
S tepelnými čerpadly nemám zkušenos-
ti, a tak nebudu vydávat rozumy. Je mož-
né ještě očekávat nějaké převratné změny 
ve vytápění?
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Dvacet pět let včelnice v Tišnově
Josef Permedla

Český svaz včelařů je občanským 
sdružením, jehož členy jsou chovatelé 
včel (fyzické i právnické osoby) a příz-
nivci včelařství. Tento obor lidské čin-
nosti patří mezi nejstarší na Zemi. 
Český svaz včelařů má více než 46 tisíc 
členů. Česká republika tak patří mezi 
státy s nejvyšší organizovaností cho-
vatelů včel na světě. Čeští organizovaní 
včelaři chovají zhruba půl milionu včel-
stev. Včelaření je tím krásným koníčkem 
v přírodě.

Dnes vám řeknu něco o začátcích vče-
laření na včelnici v Tišnově, jejím vývo-
ji a současnosti. Včelařit jsem začal před 
pětadvaceti lety. Včelstva byla po strýci 
převezena z Lažánek u Tišnova. V době, 
kdy na území našeho státu ve včelstvech 
byl již roztoč. Úly typu Budečák, zadem 
přístupné, plodiště a medník, celkem 
na 24 plástů rámkové míry 24x39. V se-
dmdesátých letech minulého století vče-
lařil táta a z dob jeho včelaření jsem měl 
pět úlů. Včelnice v roce 2000 byla pře-
budována na nástavkový úlový systém. 
Výhodou je lepší rozvoj včelstva a zi-
mování. Od začátku včelaření se zabý-
vám chovem matek, protože tato část 
chovu včel je zajímavá. Pro tento chov 
byly vybudovány dva úly zadem přístup-
né, ale čtyřpodlažní, tedy oproti starému 
typu Budečák o dvě více. Výhodou je, že 

nemusím zvedat těžké nástavky při cho-
vu matek, ale při otevření úlu vstoupit 
do kterékoli části zadem. K chovu je tře-
ba také vybudovat celou řadu pomůcek, 
oplodňáčků, plemenáčů… Každoročně je 
nabídnuto včelařům na Tišnovsku 100–
150 matečníků, neoplozených a oplo-
zených matek. Držím se zásady: „Kdo 
nemnoží, ten živoří“ – J. G. Mendel.

Před pětadvaceti lety v TN psal jed-
nou za měsíc včelař Albín Hošek o po-
časí, někdy přidal kousek z včelařské 
praxe. V jednom z čísel redakce TN otisk-
la článek o chovu matek – založení série. 
Tento text plně a stručně vystihoval pod-
statu tvorby matek při matce. Popsaný 
způsob chovu používám již pětadvacet 
let. To mě inspirovalo k tomu, že jsem 
se rozhodl v roce 2005 psát o včelách 
v TN. Také v našich novinách publikuje 
včelař doc. Ing. Vladimír Kapoun, CSc. 
Vladimír má především velkou zásluhu 
na tom, že se podařilo TTV v roce 2011 
v pořadu Poznávejte s námi, natočit film 
o včelařích na Tišnovsku a historii ZO 
ČSV Tišnov v podání kronikáře Josefa 
Ondrouška. Tento dokument byl nato-
čen k 110. výročí založení organizova-
ného včelařství na Tišnovsku. Mohu říci, 
že sledovanost tohoto pořadu TTV pře-
sáhl 24 488 shlédnutí, tedy patřil k nej-
sledovanějšímu v naší televizi. 

Včelnice slouží a je přizpůsobena ex-
kurzím dětí ZŠ z Tišnova v období dru-
hé poloviny měsíce června, kdy vrcholí 
chov matek. Děti se mohou nejen sezná-
mit s chovem včel, ale především v praxi 
spatřit všechna stádia vývoje včely, trub-
ce a matky. Včelnice je také prezentová-
na na včelařských výstavách v Jamném. 
Fotografie jsou zasílány do včelařských 
fotosoutěží v ČR, používány na propa-
gačních letácích, plánovacích kalen-
dářích ČSV a také je otiskuje časopis 
Včelařství. Tam byl otištěn článek: Vi-
gor na Tišnovsku a dvě extrémní zimy 
2006 a 2007, kde byl zhodnocen kmen 
Vigor, který od roku 2002 chovám. Do té 
doby na včelnici bylo vyzkoušeno něko-
lik kmenů včely kraňské. 

V posledních letech jsem porovnával 
kmen Vigor a Singr. Vigor zimuje s men-
ším počtem včel. Na medný výnos není 
mezi oběma kmeny podstatný rozdíl. Je 
rozdílná spotřeba zimních zásob, vyš-
ší u Singr a vyšší sklon k rojové nála-
dě. Vigor není typickou plodařkou tak 
jako jižní kmeny, ale vydatněji krmí plod 
a vykazuje v letech invaze napadení roz-
točem varroa velmi dobrých výsledků. 

Dokáže s malým počtem včel přežít pro 
svoji vitalitu. Podzim roku 2007 byl pro 
včelstva kritický, roztoč je devastoval. 
Na jaře roku 2008 byla včelstva slabá. 
Vigor neměl žádné ztráty, dokázal se 
znovu v jarním rozvoji dostat do síly. 
Na medném výnosu nebylo znát, že včel-
stva zápasila o přežití.

Včelnice v prvním roce čítala čty-
ři včelstva s medným výnosem 4 kg 
na včelstvo. Po letech provozu se výnosy 
zvýšily asi desetkrát. Záleží především 
na počasí a dostupné pastvě včel v da-
ném roce – nekočuji. V současné době 
je na včelnici 17 včelstev produkčních. 
Od roku 2006 je med ze včelnice pod 
horou Květnicí podrobován analýzám 
akreditovaných laboratoří v ČR a splňu-
je podmínky tvrdé normy Český med č. 
ČSV 1/1999, které je nezbytné pro pou-
žití registrovaného označení původu. 

Na začátku včelaření jsem používal 
ochranné pomůcky. Dnes mi nějaké to 
bodnutí nevadí. Chovám včely mírné. 
Stanoviště bylo prošlechtěno kmenem 
Vigor a Singr. Výjimkou je sbírání roje, 
kde používám jen včelařský klobouk 
proto, aby včely nepadaly za košili.

Články a včelařské výstavy na Tiš-
novsku mají přispět k osvětě včelařství. 
Skončil bych slovy: Chceš se stát včela-
řem – včelařkou, musíš dodržovat pravi-
dla a způsob včelaření dané stanovami 
ČSV. Zejména v oblasti zdravotní. Vče-
lařit ohleduplně k ostatním včelstvům 
v okolí, nezadat příčinu k loupežím včel. 
To považuji za velice důležité, ale také 
ošetřování proti roztoči. 

INZERCE
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„Za sebevědomé Tišnovsko“ desetileté
Barbora Kulhánková

Občanské sdružení Za sebevědomé 
Tišnovsko, jeden z hybatelů veřejné-
ho života v našem městě, v letošním 
roce slaví deset let od svého založení. 
O malé ohlédnutí a rekapitulaci činnos-
ti sdružení jsme požádali Mgr. Karolinu 
Krátkou.

Patříte mezi zakládající členy sdruže-
ní, co vás před deseti lety k jeho zalo-
žení vedlo? 

Společně s přáteli jsme chtěli podpo-
řit a rozvíjet ekologicky příznivý životní 
styl na Tišnovsku a přitom ctít stávající 
hodnoty regionu. Naše činnost se zpo-
čátku zaměřovala na připomínková-
ní výstavby supermarketů a spolupráci 
s místními obchodníky, postupně jsme 
rozpracovávali další projekty: Den stro-
mů, Den Země, Ekoporadnu Tišnovsko 
nebo Tišnovské trhy. 

Trhy se v Tišnově konají každou so-
botu a je zřejmé, že se uchytily. Jak se 
to podařilo? 

Počátky nebyly úplně jednoduché, 
v roce 2008 nebylo o farmářských trzích 
ještě vidu ani slechu. Kontakty na vý-
robce místních potravin a výrobků jsme 
pracně vyhledávali a přesvědčovali je, ať 
prodej na trzích vyzkouší... A před kaž- 
dou sobotou trnuli, jestli se jich sejde 
alespoň pět. Dosaženou úroveň trhů se 
daří udržet především díky nenahra-
ditelnému zapojení města Tišnov, kte-
ré je nyní jejich hlavním organizátorem 
a garantem. Je skvělé, že pokračují také 
trhové slavnosti, a že jsou již pevnou 
součástí kulturního dění. 

Vaše sdružení pořádá různé akce pro 
veřejnost. Myslím, že mají odezvu, 
např. Den stromů je docela známý.

Oslavu stromů připravujeme již po-
desáté a každý rok je jiná. Součástí býva-
la také anketa Strom Tišnovska, kdy byl 
vítěz nominován do celostátního kola. 
Před třemi lety takto uspěl červený buk 
z Lomnice, který obsadil s téměř sedmi 
tisíci hlasy třetí místo v celonárodním 
klání. Anketa se navíc stala podkladem 
pro vydání brožury Stromy Tišnovska, 
jejíž výtisky máme pro zájemce ješ-
tě k dispozici. Jinak na jaře pravidelně 
organizujeme Den Země a čištění bře-
hů některého z vodních toků Tišnov-
ska. Toho letošního se zúčastnilo více 
než čtyřicet lidí. Naší pravidelnou akti-
vitou pro veřejnost se stala také Féro-
vá snídaně, kdy se na veřejném pikniku 

ochutnávají jídla a nápoje z fairtrado-
vých i místních surovin. 

Je vaše činnost čistě dobrovolnická, 
nebo máte i placené zaměstnance, 
jak je u větších občanských sdružení 
obvyklé?

Aktivity pořádáme ve svém volném 
čase, vedle našich povolání, tzn. že 
všichni z dvacítky členů sdružení jsou 
dobrovolníci. Některé projekty se ale 
postupně podařilo rozvinout a získat 
prostředky na pracovní úvazky. V roce 
2006 jsme jako součást sítě v Jihomo-
ravském kraji založili Ekoporadnu Tiš-
novsko, která byla podporována státem 
a Evropskou unií. Po několik let nám 
umožňovala na částečný úvazek za-
městnávat kvalifikovaného ekoporadce. 
Šlo většinou o vysokoškolské studen-
ty ekologicky zaměřených oborů, kteří 
odpovídali na nejrůznější dotazy z en-
vironmentální oblasti, půjčovali knížky 
a odborné publikace z ekologické kni-
hovničky, organizovali přednášky pro 
veřejnost nebo např. spolupracovali se 
školami. V posledních letech je ale stát-
ní politika vůči osvětě v ekologické ob-
lasti nepříznivá. Díky podpoře města 
Tišnov se daří ekoporadnu udržet, ale 
v omezenějším rozsahu a pouze dobro-
volnicky, což není jednoduché. Od roku 
2010 sdružení zaměstnává pedagogy 

v Lesním rodinném klubu na Tišnovsku. 
Tato původně volnočasová aktivita rodi-
čů s dětmi se postupně rozvinula v před-
školní zařízení pro celodenní docházku, 
kterou v průběhu čtyř školních let pra-
videlně navštěvovalo již přes 60 dětí. 

A jaké jsou aktuální plány sdružení?
V těchto dnech se soustředíme 

na přípravu Dne stromů, která bude 
spojena s oslavou 10. narozenin sdru-
žení. Koná se 20. října v Předklášteří, 
v okolí základny lesního klubu. Ke kon-
ci roku budeme plánovat konkrétní po-
dobu akcí v dalším roce a vyhodnocovat 
jednu z nových iniciativ, kterou jsme za-
štítili - činnost skupiny pro Komunitou 
podporované zemědělství. Její členové 
odebírají každý týden v prostorách eko-
poradny na náměstí 28. října výpěstky 
Ekofarmy Pospíšilových z Holubí Zhoře, 
které si předplatili na celou sezonu do-
předu. A do konce zimy bychom chtěli 
promyslet, jak příští rok zorganizujeme 
ochranu migrace žab ve Štěpánovicích, 
se kterou pomáháme už několik let. 
Uvidíme, na co budeme stačit. Posily 
z řad nových zájemců o spolupráci jsou 
vítány!

Více na sebevedome.tisnovsko.eu

Férová snídaně, květen 2012; foto: archiv o. s. Za sebevědomé Tišnovsko
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Přednáška s výšlapem 
ke sv. Klimentovi u Lipůvky

Občanské sdružení Continuum Vi-
tae připravilo pro milovníky regionální 
historie už druhou ze série připravova-
ných „přednášek spojených s výšlapem 
na místa činu“. Tentokráte na unikátní 
lokalitu ke kostelu sv. Klimenta u Lipův-
ky. Akci zahájíme hodinovou přednáš-
kou v pátek 20. září 2013 v Müllerově 
domě v Tišnově, začátek v 18.00. V so-
botu 21. září 2013 podnikneme výlet 
na lokalitu samotnou, kde bude pokra-
čovat přednáškový program. Akce je 
organizována s tišnovským Klubem čes-
kých turistů a Muzeem města Tišnova 
a Muzeem Brněnska, pobočkou Podho-
rácké muzeum. Trasy pro pěší povedou 
z Tišnova nebo je možné se dopravit 
do Malhostovic autobusem a odtud po-
kračovat pěšky. Na místo samé je mož-
né dojet i na kole, pro rodiny s malými 
dětmi je možné dojet do těsné blízkosti 
autem. Identicky je organizován návrat 
zpět. Náklady na cestu (jízdné za auto-
bus) si účastníci hradí sami.

Více informací najdete v Tišnovinách 
– www.tisnoviny.cz. Za organizátory sr-
dečně zve Mgr. Martin Golec, Ph.D.

Časy plánovaných tras v sobotu 
21. 9. 2013.

• Sraz účastníků pěšího pochodu z Tiš-
nova: U sokolovny 9.30 

• Odjezd autobusu z Tišnova z nádraží 
do Malhostovic: 11.11

• Sraz obou skupin v 11.30 u kostela 
v Malhostovicích.

• Odtud se bude pokračovat pěšky. 
Sraz všech účastníků u sv. Klimenta 
ve 13.00 hod.

Přehlídka elegance historických vozidel 2013
Aleš Trtílek

Přehlídka pořádaná Autoklubem Tiš-
nov společně s Veteran Car Čebín a sbo-
rem dobrovolných hasičů v Lomnici 
vypukne jako již tradičně  na začátku 
školního roku, tj v sobotu 7. září 2013 
na tišnovském náměstí. Od brzkých 
ranních hodin se budou na místo dění 
sjíždět vozidla a postupně se řadit 
na plochu před radnicí města Tišnov. 
Celá akce bude oficiálně zahájena mode-
rátorem v 9 hodin.

Během dopoledních hodin se veškerý 
vozový park postupně přesune do blíz-
ké Lomnice u Tišnova a odtud vyjede 
tzv. „Spanilá jízda“, která ukončí svoji 
pouť okolo 13. hodiny na přilehlé lou-
ce u Autoklubu Tišnov, kde bude další 
doprovodný program s živou hudbou, 
pivem (ne pro řidiče), jídlem. Zde bude 
mít každý návštěvník možnost si zblízka 
prohlédnout tyto překrásné historické 
skvosty, dochované v některých přípa-
dech už jen v jednom nebo jen velice 
málo kouscích na světě.

Všichni občané jsou srdečně zváni jak 
na náměstí města Tišnov, tak i odpoledne 

na plochu Autoklubu. Akce je pro všech-
ny návštěvníky bezplatná.

Darujte nepotřebné
Občanské sdružení Za sebevědomé 
Tišnovsko vyhlašuje sbírku na podpo-
ru své činnosti a to prostřednictvím 
předmětů, které doma již nepotřebu-
jete. Nashromážděné dary budou na-
bídnuty na Bleších trzích 21. září od 8 
do 11 hodin v Tišnově. Výtěžek bude 
využit na realizaci projektů  Ekopo-
radny Tišnovsko a Lesního rodinného 
klubu na Tišnovsku. Vše cenné a ne-
prodané bude následně věnováno Ob-
lastní charitě Tišnov nebo Diakonii 
Broumov.
Konkrétně můžete darovat starožit-
nosti, domácí potřeby, hračky, knihy, 
nevhodné dárky, bytové doplňky apod. 
Pořadatelé sbírky si vyhrazují právo 
nepřijmout obnošené oblečení, elek-
troniku, objemné předměty apod. Pře-
dávka je možná v týdnu od 16. září 
po předchozí telefonické domluvě 
v Ekoporadně Tišnovsko.  
Kontakt: Ekoporadna Tišnovsko, nám. 
28. října, č.p. 28, tel. pro předávku 
darů: 777 554 716,
e-mail: lesniklub@tisnovsko.eu.
Více na sebevedome.tisnovsko.eu. 
Za případnou podporu děkujeme!
Karolina Krátká, František Dospíšil 
a Veronika Juříková
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Pomalu se z nás stávají stavební odborníci
Marek Batelka, skautské středisko Tišnov

Už je to pět měsíců, co jsme dosta-
li do pronájmu naši klubovnu na ulici 
Klášterská. A za těch pět měsíců od na-
šeho rozhodnutí zrekonstruovat tento 
objekt, mám pocit, že se z nás stali sta-
vební odborníci. Od první chvíle, kdy 
jsme ani přesně nevěděli, co je majzlík, 
jsme došli do současné fáze. Rozhodu-
jeme, jak objekt zaizolovat proti vlhku, 
jaké fáze budou v elektrickém obvo-
du a vybíráme okna, dveře a skladbu 
podlahy všechno tak, aby to vyhovova-
lo všem parametrům a především nám 
jako budoucím uživatelům. Do začátku 
července jsme dokázali objekt přichys-
tat pro práci odborníků nebo naši práci 
pod dozorem odborníků. Během čer-
vence jsme objednali nová okna a ven-
kovní dveře. Do práce se dali i páni 
elektrikáři, rozvedli nové obvody a za-
bezpečovací systémy, které budou celý 
objekt chránit před nezvanými hos-
ty. Mezi dalšími kroky bylo nutné se 

rozhodnout pro skladbu podlahy. Zde 
chceme za využití „iglú“ a „drenážních 
trubek“ celý objekt zabezpečit proti 
vlhku tak, aby podlahy byly neustále 
odvětrávané. Nakonec jsme se za dob-
ré rady odborníků rozhodli, že povedou 
vedle komínů na střechu.

Odborníci a odborné práce moh-
li začít díky tomu, že nám byly schvále-
ny nejedny dotace. V květnu nám byly 
schváleny dotace z Jihomoravského kra-
je a v červnu mimořádné dotace z roz-
počtu města Tišnova. Výše obou dotací 
postačí k pokrytí základních bodů re-
konstrukce, abychom mohli nový skaut-
ský rok začít v nové klubovně. Na další 
roky jsme naplánovali další rekonstruk-
ce, které se budou dotýkat půdy a nej-
bližšího okolí klubovny: zbourání 
staré, prohnilé stodoly, rekultivace dvo-
ru a okolí. 

Děkujeme všem za podporu.

INZERCE
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Fara v novém
Jiří Buchta, farář

Chodíme kolem ní. Někteří vědomě, 
ale mnozí i nevědomě. Stará budova sto-
jící hned vedle kostela, kolem níž vede 
frekventovaný chodník k městskému úřa-
du. Farní budova, která skoro jako kostel 
a radnice bývá němým svědkem dob pří-
tomných, minulých i těch, jež byly před 
tím. Najednou se z ní stalo staveniště, za-
čal se z ní ozývat hluk nářadí a strojů. Poz-
ději byla obestavena i lešením a chodník 
vedoucí kolem ní byl na dlouhou dobu 
uzavřen.

Fara již není jen obydlím určeným pro 
kněze, kam chodíme, když chceme domlu-
vit křest, svatbu nebo pohřeb. Stává se 
také místem určeným pro setkávání věří-
cích. Dlouhou dobu se v ní neprovedly zá-
sadnější opravy a rekonstrukce, které by ji 
přizpůsobily moderní době. A proto byla 
oprava vzata „z gruntu“. Podlahy, omítky, 
okna a dveře, nové rozvody vody, elektřiny 
a topení. Vše bylo zmodernizováno a při-
způsobeno současným požadavkům. Snad 
se může říci, že tišnovští a předklášterští 
farníci mohou být na svou faru pyšní. 

Samozřejmě nic není zadarmo. Kro-
mě dvou dotací (100 000,– Kč z kraje 

a 60 000,– Kč z biskupství) si věřící celou 
opravu hradí ze svých zdrojů. Základními 
příjmy jsou kostelní sbírky, dary a půjč-
ky od věřících. Poděkování patří všem, 
kteří nejen tuto nákladnou rekonstrukci 
zajišťují finančně, ale také těm, jež doká-
zali finanční hodnoty převést do hodnot, 
které zůstanou dalším generacím: pro-
jekční firmě TIPRO Projekt, vstřícnému 
postoji firmy Stavoprogres v čele s jed-
natelem Ing. Josefem Kavalcem, sta-
rostlivému a pečlivému přístupu pana 

stavbyvedoucího Marcela Fabiána a v ne-
poslední řadě odpovědnému jednání tech-
nického dozoru investora Ing. Martinu 
Šimkovi.

V současné době fara není již tak ne-
zbytnou součástí života mnohých lidí, 
jako tomu bylo dříve. Ale opravdové hod-
noty zůstávají a spojují. Ať tedy tato „sta-
rá dáma“ slouží dále nejen věřícím, ale 
i všem alespoň tím, že bude jedním stříp-
kem barevnosti, sounáležitosti a historič-
nosti našeho města.

foto: Aneta Nejezová

Bleší trhy
Také v letošní sezóně Tišnovských 

trhů najdete vedle nabídky místních po-
travin a výrobků předměty, které jsou 
pro někoho již nepotřebné, ale jiným mo-
hou ještě dobře posloužit. Podzimní Bleší 
trhy se konají v sobotu 21. září. Můžete 
se těšit na přehlídku opotřebovaných, 
většinou ale stále užitečných domácích 

potřeb, hraček, knih, obnošeného oble-
čení, starožitností apod. Nechcete také 
vy nabídnout k prodeji, co už doma 
nepotřebujete?

Nahlášení prodeje je vhodné předem 
u paní Evy Zavřelové, Městský úřad, nám. 
Míru 111, přízemí, tel.: 549 439 851, 
e-mail: eva.zavrelova@tisnov.cz, která 

vám rovněž poskytne bližší informace. 
Prodejní místo si můžete zajistit i sami 
nebo nabídku jednoduše rozložit 
na plachtu na zem. 

Bleší trhy pořádá občanské sdružení 
Za sebevědomé Tišnovsko, o.s. a město 
Tišnov. 

Je možné zdravě motivovat k výkonu?
Lesní rodinný klub na Tišnovsku zve 

na interaktivní seminář MUDr. Taťja-
ny Horké, přímé žačky Jiřiny Prekopové 
a absolventky výcviku Terapie pevným 
objetím. V pondělí 14. října od 9 do 18 ho-
din v prostorách Muzea města Tišnov se 
dr. Horká zaměří na důvody a způsoby mo-
tivace dětí k výkonu ve školkách, školách 
i rodině. Společně s účastníky prozkoumá, 
jaké prostředky používáme v rámci učení. 
Prostřednictvím různých pohledů přítom-
ných na semináři osvětlí, které postupy 
mohou být přínosné pro další vývoj dětí 

a které ho mohou naopak komplikovat. 
Zážitkovou formou se bude věnovat také 
tématu odměn. Dr. Horká nepřináší hotové 
návody, ale možnosti řešení hledá společ-
ně s účastníky. Kdo by přišel vyslechnout 
jednoduché rady a obecně platné postupy, 
může být zklamán... 

Seminář je určen nejen pedagogům 
a pracovníkům pomáhajících profesí, ale 
široké veřejnosti. 

Benefiční cena semináře je 1000 Kč, 
výtěžek bude použit na další provozová-
ní lesního klubu. Po dobu přestávek bude 

připraveno drobné občerstvení. Prostor 
pro zajištění oběda v centru města budou 
mít účastníci od 13 do 14 hodin. 

Vzhledem k délce trvání semináře není 
možné v prostorách muzea zajistit hlídá-
ní dětí a za jejich případný pohyb v pro-
storách jsou zcela zodpovědni rodiče. 
Závazné přihlášky přijímá koordinátor-
ka lesního klubu Veronika Juříková: les-
niklub@tisnovsko.eu, tel. 739 565 901. 

Lesní rodinný klub na Tišnovsku pro-
vozuje občanské sdružení Za sebevědomé 
Tišnovsko. Více na lesniklub.tisnovsko.eu. 

Lesní rodinný klub
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RC Studánka o. s. děkuje všem aktivním rodičům, kteří se podíleli na prázdninovém chodu centra.

Genderový audit v Siemensu v Drásově
Většina z nás si asi dobře dokáže před-

stavit, co je to finanční audit. Ale co je 
genderový audit? K čemu může sloužit? 
Na rozdíl od finančního auditu, který slou-
ží přísné kontrole, má genderový audit 
roli podpůrnou. Jeho smyslem je zhod-
nocení pracovních podmínek ve firmách 
s ohledem na principy rovného zacházení. 
Zjišťuje, jaké mají podmínky ženy a muži, 
například jak jsou ve firmě spokojení, zda 
nedochází k přímé či nepřímé diskrimi-
naci, jak firma podporuje slaďování práce 
a rodiny či zda existuje prevence šikany. 
Často tyto audity zahrnují i perspektivu 
rovných šancí pro jiné skupiny zaměst-
nanců: pečujících, lidí vyššího věku, lidí 
se zdravotním omezením. Účelem auditu 
je na jedné straně poskytnout dobré pra-
covní podmínky zaměstnaným s ohledem 
na jejich konkrétní situaci, na straně dru-
hé pak napomoci zaměstnavateli využít 
potenciál opravdu všech. 

Jak takový audit probíhá v praxi, mů-
žeme uvést na příkladu společnosti Sie-
mens Electric Machines Drásov. Audit byl 
zahájen studiem podkladů dodaných fir-
mou, to vyústilo ve vytvoření dotazníku, 
který pokrýval oblasti jako je přijímací 
řízení, hodnocení zaměstnaných a kariér-
ní postup či slaďování pracovního a sou-
kromého života. Všichni měli možnost 
dotazník anonymně vyplnit. Tuto mož-
nost využilo 152 osob (21 % míra návrat-
nosti). Všechny informace lze rozčlenit 
podle pohlaví, věku, oddělení ve firmě 
a podívat se tak na to, jak situaci ve fir-
mě hodnotí různé skupiny. Následova-
lo 16 rozhovorů a 3 skupinové diskuse, 
společně napomohly lepšímu porozumě-
ní údajů získaných z dotazníků. Na závěr 

byla vypracována zpráva a zformulová-
na doporučení pro další rozvoj. Certifikát 
o úspěšném absolvování byl zástupcům 
vedení společnosti předán 17. 7. 2013. 
Děkujeme touto cestou firmě SEM Drásov 
s.r.o. za vstřícnost při celém procesu. Věří-
me, že vybraná doporučení se podaří pro-
sadit v praxi. 

Genderový audit proběhl v pro-
jektu Jsme si opravdu rovni a rovny? 
(CZ.1.04/3.4.04/76.00262), který je fi-
nancován z Evropského sociálního fondu 
prostřednictvím Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státní-
ho rozpočtu ČR. Audit zajistilo Genderové 
informační centrum NORA, o.p.s. ve spo-
lupráci s Rodinným centrem Studánka o.s. 
v Tišnově.

Různé

Dny evropského dědictví v Lomnici
Okrašlovací spolek pro Lomnici a okolí 
s městysem Lomnice a. s. podporou Vel-
vyslanectví Norského království v Praze 
pořádá další ročník oslav Dne evropské-
ho dědictví.
Jako vždy budou zdarma otevřeny veřej-
nosti zdejší památky, návštěvníkům se do-
stane i zasvěcený výklad o historii míst.
Po celý den bude na Židovském náměs-
tí probíhat bohatý kulturní a zábavní 
program.

Vyvrcholením oslav bude pokládání 
stolpersteine (kamenů zmizelých) pro 
rodinu Bleiweisových a uvedení kni-
hy o židovském a romském holocaus-
tu v bývalém soudním okrese Tišnov. 
K tomuto tématu bude zahájena i pu-
tovní výstava. Jde o další projekt při-
pravovaného Centra Lea Eitingera 
(lomnického rodáka, jehož 100. výro-
čí narození jsme si připomněli loni;  
www.eitinger.cz).

Od 17 hodin se uskuteční přednášky o ži-
votě a díle architekta Otty Eislera, jež na-
vazují na právě probíhající výstavu
(www.oslomnice.cz). 

Program – sobota 14. 9. 2013
10.00–17.00 Komentované prohlídky zámku, kostela, radnice a synagogy, Výsta-

va o holocaustu na Tišnovsku, Židovské náměstí – skákací hrad pro 
děti, občerstvení

10.00–12.00 Soutěž o nejlepší bramborový salát – přineste i ten svůj!
11.00 Divadýlko Na stromě, představení pro děti Tři prasátka
13.00 Moby Dick, hudební vzpomínka na staré časy
14.30 LOTA, vystoupení taneční skupiny
15.00 Pokládání Kamenů zmizelých pro rodinu Bleiweisových, uvedení 

knihy o židovském a romském holocaustu na Tišnovsku
16.00 Mañana, hudební vystoupení
17.00 Otto Eisler, přednášky o životě a díle architekta

Bližší informace: Marie Krejčí, před-
sedkyně Okrašlovacího spolku pro 
Lomnici a okolí 739 705 095,
majakr@seznam.cz, www.oslomnice.cz
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Co nového v jazykové škole ZuZu

S blížícím se koncem prázdnin vrcholí 
naše přípravy na nový školní rok, na kte-
rý se již moc těšíme. Stejně jako vloni 
i letos budeme nabízet naše již tradiční 
kurzy angličtiny pro děti 3–6 let, které 
neustále zlepšujeme a vyvíjíme ve spo-
lupráci se třemi světově proslulými spo-
lečnostmi Super Simple Learning, Dream 
English a Maple Leaf Publishing. Každý 
rok se děti naučí od jedné z těchto spo-
lečností padesát až šedesát  nových písní, 
díky kterým se seznámí se širokou slov-
ní zásobou. Rotace tří různých programů 
zaručuje, že se s námi děti nikdy nenu-
dí a každý rok se mohou těšit na něco 
nového.

V loňském roce jsme úspěšně zaháji-
li kurzy angličtiny pro děti 1.–3. tříd, a to 
na 16 ZŠ v Brně a okolí. Pro výuku jsme si 
vybrali unikátní bezučebnicový jazykový 
program Genki English a výsledky dětí nás 
přesvědčily, že naše volba byla správná. 
Program jsme nabídli také dětem na obou 
ZŠ v Tišnově, a pokud bude zájem, tak by-
chom jej rádi nabídli i letos. Za zmínku jis-
tě stojí i to, že v loňském roce jsme stejný 
program vyzkoušeli i při výuce dospělých 
úplných i chronických začátečníků. Vý-
sledkem je 20 spokojených studentů růz-
ného věku, které se již odvážíme nazvat 
mírně pokročilými. Zájemci o tento kurz si 
mohou vyzkoušet si 1 měsíc zdarma.

Aby byla naše nabídka kurzů kom-
pletní, nesmíme zapomenout na naše 
nejmenší. V průběhu května 2013 jsme 
zahájili spolupráci s tišnovskou předškol-
kou Ptáčata v RC Studánka a s brněnským 
RK Medlánci. Zde jsme se představili se 
zbrusu novým licencovaným programem 
Action Kids od britské společnosti Val Sa-
bin určeným pro děti od 2 do 3 let. Toto 
cvičeníčko maminek s dětmi spojené 
s angličtinkou bychom letos rádi nabíd-
li i ostatním dětem z Tišnova a okolí, a to 
v prostorách Active Studia nad kavárnou 
U Palce. 

Hodně úspěchů a zábavy v našich kur-
zech vám přejí Rendy a ZuZu.

Humanitární sbírka textilu a ošacení
Město Tišnov ve spolupráci s Diakonií 
Broumov a společností KTS Ekologie s.r.o. 
vyhlašuje podzimní humanitární sbírku.
Od 21. 9. do 5. 10. 2013 můžete v pytlích či 
krabicích předat neznečištěné ošacení a tex-
til na sběrný dvůr, Wágnerova 1543, Tišnov.
Sběrný dvůr je otevřen v pracovní dny 
od 7.00 do 15.00, v pondělí do 16.30.

Můžete využít také sobot 21. 9., 28. 9. 
a 5. 10., kdy je otevřeno od 8.00 do 12.00. 
Mimořádně bude sběrný dvůr otevřen 
i ve svátek v sobotu 28. 9. Sbírku si poté 
převezmou dopravci z Diakonie Broumov. 
Můžete darovat letní a zimní oblečení 
(dámské, pánské, dětské), lůžkoviny, pro-
stěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky 

(min 1 m²), peří, péřové a vatové přikrýv-
ky, polštáře, deky a nepoškozenou obuv.
Pro potřeby humanitární sbírky nelze při-
jmout: znečištěný a vlhký textil, elektro-
spotřebiče, ledničky, televize, nábytek, 
počítače, jízdní kola, lyže, dětské kočár-
ky, matrace, koberce – ty se transportem 
znehodnotí. 

Muškařské závody na Svratce 
sekretariát MRS, o.s. a odbor LRU muška MRS, o.s

I v letošním roce je vyhlášen další 
ročník Mezinárodních muškařských zá-
vodů v lovu ryb udicí na umělou mušku 
na řece Svratce – Svratecký lipan. 

42. MMZ budou součástí rybářských 
slavností města Tišnova. Zahájení zá-
vodu bude v pátek 13. září v 18.00 v re-
kreačním středisku na Prudké. Vlastní 
závody se uskuteční v sobotu 14. září 
dopoledne a odpoledne a třetí kolo 
v neděli dopoledne – vše na řece Svrat-
ce, v úseku od Doubravníka do Bora-
če. Pozváno je 20 tříčlených družstev. 
Vyhlášení výsledků a ukončení závodu 
bude na soutoku řeky Svratky a Loučky 
v Předklášteří v neděli v 15.30. 

Za zkratkou MMZ se skrývá označení, 
jehož historie se píše již od roku 1967. 
Je to již 47 let, co se zrodila myšlenka 
pořádat závody v praktickém rybolo-
vu pstruhů a lipanů na řece Svratce a to 
tou nejušlechtilejší, ale i nejtěžší rybo-
lovnou technikou a na umělou mušku. 

Tento způsob lovu v té době mnoho ry-
bářů neovládalo, ale když se po dlouhé 
roční přípravě za vedení Mirka Plaši-
la a Václava Vlka zveřejnily pozvánky, 
propozice a bylo stanoveno datum ko-
nání na 27.–29. června 1967, přihlásilo 
se nemálo vynikajících rybářů muška-
řů jak z Československa, tak i z ciziny. 
Na tehdejší dobu to byl vskutku pionýr-
ský počin, neboť to znamenalo zejména 
vymyslet propozice, pravidla a způsob 
rybolovu, systém hodnocení, evidenci 
a měření úlovků. Taková akce byla vel-
mi náročná organizačně: od pozvánek, 
zabezpečení ubytování, stravování a ob-
starání sboru rozhodčích, kterých bylo 
zapotřebí minimálně tolik, kolik bylo 
závodníků, až po diplomy a věcné ceny. 
S tím vším si tišnovští rybáři poradili 
a první ročník MMZ proběhl úspěšně, 
i když s určitou finanční ztrátou, zapří-
činěnou neúčastí přihlášených rybářů 
z Rakouska. Palmu vítězství si odvezl 

Jiří Hořejš z Prahy a družstva se první 
tři ročníky nehodnotily.

Další ročníky byly dvoukolové a zá-
vodila tříčlenná družstva.

Dramatickým vývojem prošel způsob 
hodnocení ulovených ryb. Každý závod-
ník má vždy k sobě pomocného rozhod-
čího, který ulovené ryby změří a zapíše 
do bodovacího průkazu. A zde nastáva-
jí u problémy s poctivostí a regulérností 
a tím i zkreslení výsledků soutěže. V ur-
čitém časovém období se proto hodno-
tily jen ulovené mírové ryby a ty se pak 
usmrtily, zvážily a prodaly se do stra-
vovacích zařízení. I toto bylo právem 
předmětem kritiky a po několika roč-
nících tento způsob byl zrušen. V sou-
časné době a je to asi nejlepší způsob, 
si měří ulovené ryby soupeřící závod-
níci.. Závody probíhají plně dle platné-
ho Soutěžního a závodního řádu pro lov 
ryb udicí – muška, který vychází z me-
zinárodního řádu. Tento dokument řeší 

Sport
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Nábor děvčat ročníků 2002–2005 
do přípravky basketbalu se uskuteční 
v úterý 17. září 2013 v 16 hodin v tě-
locvičně na ZŠ Smíškova. Sportovní ob-
lečení a obuv s sebou.

Těšíme se na nové spoluhráčky. 

Kontakt:Ing. Vladimíra Knoflíčková,
tel. 734 456 515,
e-mail: knoflickova.v@seznam.cz

Úspěchy tišnovských tenistů
Zdeněk Kunický

Sportovní klub Tenis Tišnov pořádal 
ve dnech 27.–29. 7. turnaj mužů a žen 
WILSON CUP.

Na turnaj přijelo 27 hráčů a 10 hráček, 
mezi kterými byly i opory divizního týmu 
Tišnova, Martina Seyfertová a Zdeněk 
Kunický. Za domácí hráče nastoupili i dva 
dorostenci a jeden starší žák, kteří před-
vedli v konkurenci 27 hráčů slušné výsled-
ky. Dominik Křipský postoupil z předkola 
přes prvního nasazeného Pavla Tesaře 
mezi 8 nejlepších a tam svedl více jak tří-
hodinovou bitvu s Martinem Štěpánkem. 
Po setech 4/6 a 6/7 však jeho cesta tur-
najem skončila a ještě odpoledne odjel 
na Mistrovství České republiky staršího 
žactva do Jablonce nad Nisou (o úspěchu, 
kterého dosáhl, se dočtete dále ve článku). 
Dominikův bratr Filip prohrál po vyrovna-
ném utkání s pozdějším finalistou Janem 
Kojeckým ve čtvrtfinále 4/6, 3/6. Úmorné 
vedro, které panovalo po celý víkend, nej-
více svědčilo domácímu Zdeňkovi Kunic-
kému. Celým turnajem prošel bez ztráty 
setu a v pondělním finále, trpělivou hrou, 
přehrál i Kojeckého (TJ Brno- Komín). 
V prvním setu neustále dotahoval soupe-
řův náskok a za stavu 4/5 uhrál 3 gemy 
za sebou a zvítězil 7/5. Pro Zdeňka to zna-
menalo turnajové vítězství, protože sou-
peř pro vyčerpání nechtěl pokračovat dál. 
Ve čtyřhře byli domácí pár Zdeněk Hrabá-
lek společně se Zdeňkem Kunickým blíz-
ko k obhajobě vítězství z loňského roku. 
V souboji o první místo s brněnským pá-
rem Jan Kojecký, Lukáš Vašíček vyhráli 
první sadu 6/2. V druhém setu však sou-
peř zlepšil hru a po výsledku 2/6 násle-
dovala zkrácená hra. V té byl šťastnější 
brněnský pár a zvítězil 10:7. 

Soutěž žen ovládla domácí hráčka Mar-
tina Seyfertová, která ve finále porazila 

Pavlu Vychodilovou z TJ Brno-Komín 6/1, 
6/3. Vychodilová s Knollovou (TK Natali) 
pak zvítězily ve čtyřhře. 

Tolik k turnaji dospělých a vracíme se 
zpět k Dominikovi Křipskému a jeho půso-
bení na MČR v Jablonci. Nedělní losování 
určilo, že Dominik v konkurenci 48 hrá-
čů hraje předkolo na prvního nasazeného 
hráče Tadeáše Paroulka (I. ČLTK Praha). 
V pondělí Dominik lehce porazil Luká-
še Cypricha (Severočeská sportovní o. s.) 
6/1, 6/2 a postoupil do prvního kola mezi 
32 hráčů. V úterním zápase na centrálním 
dvorci Dominik předvedl vynikající výkon 
a na třetího hráče v republice měl dokon-
ce 2 mečboly za stavu 7/5, 6/6 a 6:4 v tie-
breaku. Bohužel ten poslední malý krok 
se mu nepodařil a prohrál 7/9. V závěreč-
ném třetím setu Dominik bojoval, ale sou-
peř měl po odvrácených mečbolech více 
sebevědomí a potvrdil roli prvního nasa-
zeného hráče výsledkem 6/1. Tento zápas 
sledovala se zaujetím spousta návštěvní-
ků a Dominik ukázal, že v Tišnově se hraje 
dobrý tenis. Tadeáš Paroulek nakonec celé 
mistrovství vyhrál. Účinkování Domini-
ka na přeboru však porážkou ve dvouhře 
neskončilo. V soutěži čtyřhry postupovali 
s Martinem Šimečkem (TK Precheza Pře-
rov) jako nenasazený pár až do semifiná-
le, kde ve třech setech podlehli druhému 
nasazenému páru Dubský, Lenoch (TK 
Agrofert Prostějov). Dominik tak přivezl 
z MČR medaili ze čtyřhry za třetí místo. Je 
to pro něho a pro tišnovský tenis obrov-
ský úspěch, ke kterému moc gratulujeme.

Dalším tišnovským tenistům se daři-
lo v Poličce, kde Kamila Prudká získala 
stříbro z dvouhry dorostenek a v Lipův-
ce, odkud Jakub Goldman přivezl pohár 
za druhé místo v babytenise. Kryštof Ví-
tek nejprve zvítězil na domácím turnaji 

mladšího žactva a poté přivezl stříbro ze 
čtyřhry z mezinárodního turnaje ve Zlíně.

popis nářadí, způsob lovu, průběh závo-
dů, hodnocení, rozhodčí . 

V historii závodů a popularizaci to-
hoto krásného sportu nalezneme v rám-
ci MMZ účastníky z mnoha zemí Evropy. 
Mimo závodníky z Česka a Slovenska se 
závodů zúčastňovali a zúčastňují rybá-
ři z Rakouska, bývalé NDR, ze Spolkové 
republiky Německo, Švýcarska, Polska, 
Francie, Slovinska a letos i snad z dal-
ších zemí. Naše závody postupně získá-
valy věhlas a pokud je známo, tak jsou 
nejstarším závodem v lovu ryb na umě-
lou mušku v Evropě. Teprve s odstupem 
mnoha let se začaly organizovat v rám-
ci Rybářského svazu místní přebory, 

liga a mistrovství republiky. Mistrov-
ství světa a Evropy bylo vyhlášeno ještě 
později a tento druh lovu ryb a možná 
naše MMZ při tom byly určitou inspirací 
a vodítkem. 

Mezi účastníky jednotlivých muškař-
ských závodů najdeme zvučná jména 
mistrů světa a Evropy v tomto krás-
ném sportu jako např. Slavoj Svoboda 
ze Znojma, Tomáš Starýchfojtů z Rožín-
ky, Luboš Roza z Bojkovic, Tonda Pe-
šek z MO Tišnov, Martin Drož z Vlašimi, 
Ing. Jiří Klíma z Brna. 

Vedle závodníků přijížděla k nám 
na Svratku též řada významných hos-
tí. Tak např. řady MMZ se zúčastnil 

starší generaci známý rybářský odbor-
ník Ing. Zdeněk Šimek, fotograf a vý-
tvarník Sláva Štochl, filmař Miroslav 
Hofman, dále pak prof. Dr. Václav Dyk, 
dr. Miloš Zelinka a z mladší generace 
Ing. Rudolf Milerski, Ing. Václav Habán, 
dr. Václav Mazura, dr. Karel Křivanec 
a další.

V některém roce se závody neusku-
tečnily ať již z důvodu konání jiné akce 
jako bylo mistrovství republiky v troj-
boji, II. a nebo I. liga v mušce, nebo 
mistrovství republiky v mušce a nebo 
z jiných organizačních důvodů. Přesto 
zorganizování uplynulých 41 ročníků 
zaslouží obdiv a uznání.

Zdeněk Kunický, Dominik Křipský s trofejí 
z MČR a Martina Seyfertová
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Vzpomínáme

Dne 2. září uplynul první smutný rok, co 
nás navždy opustila manželka, maminka, 
dcera a kamarádka
paní GABRIELA LEIFEROVÁ.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte 
s námi. Děkuje manžel, synové a maminka.

Teprve tehdy, když se loučíš s někým, koho jsi 
měl opravdu rád, teprve tehdy se cítíš sám. 
Pak pochopíš, kolik věcí jsme si nestihli říci.
Dne 29. září uplyne 1 rok, co nás navždy 
opustil milovaný manžel, tatínek a děde-
ček pan OlDřIch lINhArT.
Stále vzpomínají a za tichou vzpomínku 
děkují manželka a synové s rodinami.

Dne 2. 9. oslavila životní jubileum 70 let 
naše maminka MARIE LANDOVÁ roz. 
Bukalová z Březiny. Do dalších let mno-
ho štěstí, zdraví a božího požehnání přeje 
manžel Josef, Miroslava, Jana, Petr a Marie 
děti s rodinami.

Dne 14. 8. uplynulo již 10 let od chvíle, kdy 
nás navždy opustil náš milovaný syn, bratr, 
strýc a švagr
pan OlDřIch DOBEŠ.
S láskou vzpomínají a za tichou vzpomín-
ku děkují maminka a bratr s rodinou.

Dne 15. srpna uplynulo 25 roků, kdy nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, tatí-
nek, dědeček a tchán
pan BOhUSlAV BENDA.
Stále vzpomínají Vlasta a Eliška dcery s ro-
dinami a snacha Marie s rodinou. Všem, 
kdo vzpomenou s námi, děkujeme.

Dne 18. září uplyne 5 let od chvíle, kdy nás 
navždy opustila
paní ŠTĚPÁNKA MÁlKOVÁ.
Za tichou vzpomínku děkuje dcera jmé-
nem celé rodiny.

Dne 25. 9. uplyne 5 let, kdy nás opustil ta-
tínek, dědeček, pradědeček,
pan MIROSLAV OPLT.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají dcery Eva, Dana a Jitka 
s rodinami.

Kytičku květů na tvůj hrob dáme, se slzami 
v očích stále vzpomínáme.
Dne 27. 9. 2013 uplyne 10 smutných let 
od chvíle, kdy nás navždy opustila naše 
milovaná manželka, maminka, babička
paní JArOSlAVA hANÁKOVÁ.
Za tichou vzpomínku děkuje a s láskou 
vzpomíná rodina.

Letos uplynulo 7 let, kdy nás navždy opus-
til a 23. září by se dožil 85 let
pan JArOSlAV KOVAřÍK.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte 
s námi. Za tichou vzpomínku jménem ce-
lého příbuzenstva děkuje dcera Ludmila.

Dne 3. 9. uplynulo již 26 let, co nás navždy 
opustil milovaný tatínek, dědeček a pradě-
deček pan FrANTIŠEK KlOUBA. 
Vzpomínají synové a dcery s rodinami.

Život můj je u konce, vás, drazí, cesta vede dál, loučím se 
s vámi, stisk ruky vám už nemohu dát, měl jsem vás všech-
ny, měl jsem vás rád.
Dne 25. srpna uplynulo 10 let, co nás opustil náš milovaný 
manžel, tatínek, dědeček a bratr pan JOSEF BAlÁŠ. Za ti-
chou vzpomínku děkuje a s láskou vzpomíná celá rodina.

Děkuji všem příbuzným, spolupracovníkům, kamarádům a známým, kteří se přišli dne 25. 7. 2013 naposledy rozloučit s mým manželem 
Janem Františkem Dvořákem. Za projevenou soustrast a květinové dary děkuje manželka Květoslava a celá zarmoucená rodina.
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 ° PrONÁJMY PrOSTOr MěKS 
MěKS nabízí prostory objektu na Mlýn-
ské 152 (velký sál, malý sál, foyer, 
zahrada, kuchyňka aj.) a v Muzeu 
města Tišnova na Jungmannově 80 
(stylová kavárna, vnitřní terasa) 
ke krátkodobým pronájmům. Různě 
velké prostory dle potřeby, veškeré 
potřebné zázemí, nerušené soukromí. 
Bližší informace na tel. č. 549 410 082 
nebo ucetni@kulturatisnov.cz.

 ° Pronajmu byt 2+1, Květnická 1618. 
Tel.: 731 914 881 

 ° hledám byt v Tišnově 1+1 nebo 2+1  
v OV, i k rekonstrukci, hotovost zajiš-
těna.Tel.: 732 814 180

 ° ZUMBA cvičíme opět každou středu 
od 18. 9. 2013 – ZŠ nám. 28. října 
19–20 hod. 

 ° Koupím GArÁŽ pod Klucaninou 
poblíž ulice Jamborova. 
Nabízím 200 000 Kč. Telefon 
605 221 498. Helena Straková

 ° Pronajmu rD, 6+kk, Mor. Knínice. 
11 tis/měc + inkaso. Tel.: 737 109 753

 ° Nabízím pronájem samostatného 
zařízeného pokoje pro jednu osobu 
v prvním patře rodinného domu v Tiš-
nově. Cena 3000 Kč/ měsíčně. S in-
ternetem a TV. Telefon 776 556 337. 
Volné od 1. 9. 2013.

 ° hledáme učitelku/ učitele 
na doučování českého jazyka pro 
žáka 8. třídy ZŠ. Celoročně. 
Telefon 602 230 321.

 ° Koupím výstroj německé armády 
(II. válka), např. přilby, uniformy, bo-
dáky (drobný kovový odpad z půd).
Tel.: 723 539 270

 ° Nově otevřen textil 
dámský, pánský, dětský, galanterie, 
ponožky, punčochové zboží, papuče. 
Otevírací doba: 8.15–16.00. Náměstí 
28. října (pod lékárnou), Tišnov

 ° Pronajmu byt 2+1, v os. vl., Tišnov, 
Pod Květnicí 7 800,– Kč, volný ihned, 
tel.: 737 921 691

 ° Prodám 2+kk, Na honech, 42 m2  
+ 8 terasa. 1,3 mil. Tel.: 737 109 753

 ° Prodám pěkný cihlový byt 2+1 
v os. vlastnictví. Telefon 737 619 539



Tišnovsko – od nás to nejlepší
regionální výstava 16.11.2013

Miroslav Pálka, za MAS Brána Vysočiny

Má smysl v době otevřených hranic dbát o regionální pospolitost 
Tišnovska? Má smysl v době internetu pořádat klasickou výstavu ? 
Málo doceňujeme dobré sousedské vztahy - v domě, v ulici, v obci i v re-
gionu. Pokud si uvědomíme, že soused je možný pomocník v  dobách 
nouze, musíme vzájemné dobré sousedské vztahy podporovat a pěsto-
vat. Tomu jsme minulých 10 let nevěnovali v  regionu dostatek pozor-
nosti a musíme to dohnat.
A máme na co navázat. Proto uvádíme i text ředitele Muzea Brno-ven-
kov v Předklášteří, PhDr. Josefa Zacpala o tradici trhů v Tišnově, který při-
bližuje Tišnov jako přirozené, historické a  spádové centrum regionu 
Tišnovsko:  

Spojení Tišnov a trhy k sobě neodmyslitelně patří od 30. let 13. století, kdy 
se stal ekonomickým, tržním a  správním střediskem panství kláštera Por-
ta coeli, založeného královnou Konstancií v  roce 1232. Původní centrum 
obchodu, Dolní náměstí, brzy nahradilo mladší a větší tržiště před radnicí. 
I nejstarší dochovaná listina je spojena s tímto důležitým městským atribu-
tem, král Václav IV. v ní roku 1416 povoluje konat v Tišnově první osmidenní výroční trh, který začínal po 15. srpnu. Obchod a trhy ve městě podpo-
rovali i další panovníci všech vládnoucích dynastií a stejně tak i klášterní vrchnost. Povýšení Tišnova na město v roce 1788 ještě více zdůraznilo jeho 
roli obchodního centra pro sídla v širším okolí v ideální geografické poloze na řece Svratce mezi Brnem a Českomoravskou vrchovinou. K vyvrcholení 
aktivit v tomto směru došlo v 2. polovině 19. a v prvních desetiletích 20. století, což určitě ovlivnila i skutečnost, že se Tišnov stal okresním městem 
s ideální spádovostí řízených obcí a městeček. Kromě výročních trhů, zvaných obecně „jarmaky“, kterých bylo 6 se čtyřmi trhy na dobytek, se konaly 
každé pondělí i trhy týdenní. Proslulé byly také trhy s obilím. Všední trhový život občas rozšiřovaly mimořádné výstavní a další akce pořádané měs-
tem, okresem a nejrůznějšími spolky. Z nich jednoznačně vystupuje do popředí v období monarchie okresní výstava v roce 1893 a v mladé Českoslo-
venské republice Podhorácká výstava v roce 1927 a jubilejní oslavy v roce 1934. Hluboký útlum nastal v letech druhé světové války a tradiční podobě 
trhů nepřál ani komunistický režim po roce 1948. Pokud se prodejní akce konaly, šlo vždy jen o napodobeniny organizované a kontrolované státem.  
Specifickou atmosféru měl v tomto směru jarmark v historickém duchu v rámci oslav 700 let města Tišnova v roce 1959. Nové možnosti k oživení 
tradice trhů daly společenské změny v letech 1989 – 1990 a vznik „malého“ okresu v roce 2003. Myšlenka nabídnout občanům kvalitní zboží odlišné 
od nabídky kamenných obchodů se dočkala naplnění v roce 2008 a dnes jsou již opět sobotní Tišnovské trhy samozřejmou součástí života města. 

Kromě hospodářského významu plní trhy a výstavy také společenskou a kulturní roli. To internet umí pouze částečně. Je nám příjemné se se-
jít, něco příjemného nebo zajímavého uvidět, uslyšet. Něco dobrého sníst, vypít, pohovořit. To je základní myšlenka, se kterou do organi-
zace letošní regionální výstavy vstupují město Tišnov a Místní akční skupina Brána Vysočiny. Pořadatelé chtějí k účasti na výstavě přizvat 
všechny, kteří mají co zajímavého nabídnout a podělit se o to s ostatními.   
Výstava se bude konat v Tišnově v budově sokolovny a haly SSK. Termín výstavy v sobotu 16. listopadu je vybrán na období, kdy už bývá 
venku všelijak a ještě nezasahuje do tradičních adventních programů.

Chceme, aby výběr vystavovatelů co nejlépe odrážel život v regionu.

Žijeme na území, které je spravováno jednotlivými obcemi. Obce za rozvoj svého území zodpovídají a k provedení tohoto nelehkého úkolu se 
sdružují do několika mikroregionů.
Podnikatelské subjekty zajištují výrobu a služby - jsou ekonomickým nástrojem k uspokojení našich hmotných požadavků. Samotné zaměst-
nání a jeho ekonomický výsledek, vydělané peníze však často nestačí ke spokojenému životu. Jsou vyšší hodnoty v životě. Pro dosahování 
těchto životních cílů se sdružujeme do spolků, sdružení, neziskových organizací. Činnost těchto organizací je většinou spojena s jejich velkým 
morálním kreditem. Na Tišnovsku je takových spolků velké množství, a to je dobře. 
Výstava je první větší akcí, kdy se místní akční skupina snaží tyto složky vzájemně seznámit, propojit a zapojit do veřejné správy.

Během celé výstavy bude na několika místech nachystaný bohatý kulturní program. Jednotlivé mikroreginy Čebínka, Porta, Lomnicko, 
Pernštejn, Bílý potok a DSO Deblín budou postupně představovat svoje zajímavosti. V  horní části sokolovny bude v  provozu kinokavárna 
s promítáním regionálních filmů. Budeme preferovat vystavovatele se zážitkovým charakterem expozice.  

Občerstvení považujeme za klíčový bod výstavy. Věříme, že nabídneme rozmanité a atraktivní občerstvení, které vás během výstavy na něko-
lika místech osvěží a bude pro vás místem setkání se stávajícími a novými přáteli.  

Připojte se a ukažte své zajímavé výrobky, dovednosti nebo vaší spolkovou činnost! Tvořte s námi program letošní regionální výstavy i vy. 
Vraťme společně Tišnovsku jeho regionální pospolitost a poznejme se navzájem. Vrátí se to nám všem.

Další informace www.masbranavysociny.cz  nebo  vystava@masbranavysociny.cz 



Jak se můžete k výstavě připojit – vystavovat? Nabídka je široká.
Pro obce a mikroregiony
Kdo kdy viděl mikroregion nebo obec na výstavě? Třeba na veletrhu domácího cestovního ruchu Regiontour v Brně. Pro některé obce je cestovní 
ruch velmi efektivním zdrojem obživy. Pro Tišnovsko je jeho rozvoj velkou výzvou k propojení přírodních zajímavostí s historickými, společenský-
mi a dalšími hodnotami. Expozice jednotlivých mikroregionů plánujeme umístit do haly SSK.  

Pro větší firmy
Pro ty nabízíme typizované výstavní stánky v prostorách haly SSK. Zadní strany stánků budou sloužit k panelové expozici. Po bocích tohoto 
hlavního VIP výstavního prostoru budou umístěny expozice mikroregionů, zážitkové občerstvení a zvažujeme umístění kulturního pódia. Slu-
níčko - jeden ze symbolů loga regionu bude sloužit jako dětský koutek.

Pro jednotlivé podnikatele
Podnikatelské expozice budou umístěny v tělocvičně sokolovny. Prostor bude vytvářet dojem trhu. Polovina stánků bude prodejních, kde 
předpokládáme pouze prodej místních produktů. Drobné kulturní aktivity budou situovány v čele v podiu vytvořeném z nářaďovny.

Pro neziskové organizace a spolky 
Solidarita a vzájemná pomoc tvoří základ existence lidské společnosti. Výstava chce na záslužnou činnost těchto organizací upozornit, podpo-
řit je, poděkovat jim. Podle počtu přihlášených bude tato expozice umístěna v společenském sále sokolovny nebo v hale SSK.

Vždy bude obsahovat občerstvení a dětský koutek.

Co je to místní akční skupina ?
V době, kdy klesá důvěryhodnost politických stran na jedné straně, a snažíme se předejít dalším extrémům, jako je úplný chaos bezvládí nebo vláda pevné 
ruky drobné skupiny, nezbývá nám  než se vrátit k rozvoji občanské společnosti. Místní akční skupina je formou sdružující podnikatele, neziskové organizace 
a obce jako partnery ke společné správě jejich území. Tato metoda se jmenuje LEADER. Je dlouhodobě propagována v rámci EU a ČR patří k jejím vzorovým 
naplňovatelům.  
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